Celje, 12. 10. 2021

OBVESTILO – Sanacija zemljine in zunanja ureditev igrišča v enoti
Iskrica
Spoštovani starši, obveščamo vas, da je bila v prejšnjem tednu sklenjena pogodba za
»Sanacijo zemljine in zunanjo ureditev igrišča« v enoti Iskrica. Po terminskem načrtu bo
podjetje VOC d.o.o. (vodilni partner), ob zaključku tega tedna pričelo s pripravljalnimi deli
oz. postavitvijo varovalne ograje, kar trenutno ne bo vplivalo na samo organizacijo ter
izvedbo vzgojnega programa.
Realizacija izkopa zemljine se predvideva v času jesenskih počitnic (25.−29. 10. 2021), če
bodo vremenski pogoji ugodni. Sanacijo bodo strokovno nadzirali predstavniki Biotehniške
fakultete iz Ljubljane in AZ Inženiringa, d. o. o., organizirani pa bodo tudi redni
koordinacijski sestanki, na katere bo poleg predstavnikov izvajalca del, ministrstva,
Biotehniške fakultete, AZ Inženiringa in MO Celje vabljen tudi predstavnik staršev ter
krajevne skupnosti.
Zaradi zagotavljanja varnosti otrok in vseh odraslih, še posebej v času izkopa zemljine, je
nujno potrebno, da je enota Iskrica ZAPRTA, to pomeni od pričetka pa vse do zaključka
izkopa zemljine (le tako bo lahko izvajalec del nemoteno opravljal izkop skozi ves dan).
Ravno iz tega razloga se planira datum izkopa v času predvidenih šolskih počitnic, ko je
pričakovati nekoliko manjšo prisotnost otrok.
Pri tem bomo seveda potrebovali tudi vašo pomoč, spoštovani starši, in sicer, da nam − v
kolikor je mogoče – sporočite, ali bo vaš otrok v času od 25. do 29. 10. prisoten v vrtcu (za
prisotnost vas bodo povprašali strokovni delavci). Namreč, v kolikor nam bodo prostorske
kapacitete dopuščale, bomo otroke poskušali premestiti po naših ostalih enotah, imamo pa
tudi možnost koriščenja prostorov OŠ Lava, če bi se izkazala potreba.
Na osnovi zbranih prijav bomo prilagodili organizacijo dela in vas o vseh podrobnostih tudi
pravočasno obvestili. Na podlagi navedenega želimo poudariti, da bomo tudi s strani vodstva
vrtca, na osnovi predhodne uskladitve s predstavniki ministrstva in ustanovitelja, predajali po
vsebini jasne in dovolj pogosto široko dostopne informacije staršem preko predstavnikov v
svetu staršev, spletne strani vrtca, aplikacije eAsistent in oglasnih tabel v vseh enotah vrtca.
Ministrstvo za okolje in prostor bo kot do sedaj tudi v prihodnje obveščalo starše oz. širšo
javnost ter ne nazadnje tudi vodstvo vrtca preko povezave na spletni strani ministrstva. V
nadaljevanju posredujemo povezavo, ki se nanaša na obveščanje zainteresirane javnosti o
izvedbi projekta: https://www.gov.si/novice/2021-10-12-ministrstvo-za-okolje-in-prostornadaljuje-sanacijo-onesnazene-zemljine-v-celjskih-vrtcih/
Prepričani smo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor projekt izvedlo strokovno ustrezno in
da bodo zastavljeni cilji realizirani v čim krajšem času.
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