SLAVNOSTNA OTVORITEV ENOTE ROŽLE
V Vrtcu Jarše smo v torek, 10. novembra 2015, odprli vrata še ene prenovljene enote, enote Rožle, ki
se nahaja na Pokopališki ulici 30 v Ljubljani. To je že tretja enota našega vrtca, ki je bila obnovljena v
šol. letu 2014/2015. V kroniki Vrtca Jarše je ena od vzgojiteljic nekoč zapisala:
»Stavba je bila zgrajena že pred letom 1941. Do leta 1945 je bilo v vili župnišče. Od leta 1945
pa je nekdanje župnišče postalo otroški vrtec s tremi igralnicami pod okriljem Društva
prijateljev mladine in Osnovne šole Vide Pregarc. Leta 1958 (je kdo?) kot pokrovitelj vrtca
izvršil nadzidavo visoko pritlične hiše in je s tem vrtec pridobil še tri igralnice. Leta 1960 se je
vrtec preimenoval v Vrtec Zelena Jama in posloval kot samostojni zavod, v katerem so bili trije
oddelki prve starosti in trije oddelki druge starosti. Na predlog takratnega Sveta za vzgojo in
izobraževanje OBS Moste Polje se je leta 1968 objekt pripojil Vzgojno varstvenemu zavodu
Jarše in postal ena od prvih in hkrati najstarejših ustanov za varstvo dojenčkov v občini. Prva
adaptacija je bila 1971. leta, ko se je v vrtcu uredila kuhinja, centralna kurjava in igrišče.
Zavod je dobil tudi svoje uradno ime: Vzgojno-varstveni zavod Jarše - enota Zelena Jama. V
letu 1979 je bilo v obeh nadstropjih 6 oddelkov (poudarek je bil na negi in varstvu), zaposlene
so bili medicinske sestre in varuhinje. 1986 se je porodniška podaljšala na eno leto, takrat so
pričeli zaposlovati vzgojiteljice in varuhinje so postale pomočnice vzgojiteljice (z dodatnimi
izobraževanji, seminarji in šolanjem)…«
Prenova enote Rožle na Pokopališki ul. 30 se je pričela junija 2014 in je trajala do septembra istega
leta. V času prenove je delo z otroki potekalo nemoteno, zahvaljujoč potrpežljivosti staršev in
strokovnih delavcev, saj so bili otroci združeni v enoti Rožle na Rožičevi 10. Poskrbeli smo za dobro
počutje otrok in se prilagodili nastali situaciji.
Danes se enota Rožle ponaša z dvema oddelkoma starosti 1-3 let v dveh nadstropjih, prostornimi
garderobami za otroke in odrasle, večnamenskim prostorom za igro in razgibavanje, čudovitim
igriščem, dvema pisarnama in lastno kuhinjo. Enota je v celoti energetsko sanirana in nudi toplotno
udobje za dobro počutje otrok. Predvsem je izjemno funkcionalna, saj ima poleg večjih igralnic tudi
otroške sanitarije v sklopu igralnice in ne izven igralnice, kot so jih imeli nekoč.
Slavnostni del programa z nastopi
otrok in rezanjem traku se je
odvijal na igrišču enote med
čudovitimi jesenskimi barvami. Po
nagovoru ravnateljice Diane
Šumenjak je nekaj toplih in
spodbudnih besed predvsem
staršem, ki so skupaj z otroki prišli
na ogled enote, namenil tudi
župan mesta Ljubljane g. Zoran
Jankovič.
Nekaj staršev je prišlo obuditi
spomine na zgodnja leta, ki so jih
preživeli v naši enoti, in so bili zelo
navdušeni nad novimi prostori.
Slavnostne otvoritve so se poleg oddelka za predšolsko vzgojo MOL udeležile tudi ravnateljice vrtcev,
izvajalci obnovitvenih del, zaposleni Vrtca Jarše in starši. Notranji prostori so zasijali v mavričnih
barvah, ki jih je z novo opremo vneslo podjetje Lesnina d.o.o.
Pridne roke naših kuharic so pripravile pogostitev v notranjih prostorih vrtca, kjer so se gostje
prijetnem klepetu zadržali do večera.

Ob tej priložnosti se v imenu vodstva Vrtca Jarše zahvaljujem županu mesta Ljubljana Zoranu
Jankoviču, da je odprl vrata še mnogim generacijam otrok, izvajalcem, ki so v roku izpeljali prenovo
enote, še posebej g. Jusiču in g. Adlešiču iz podjetja Komont d.o.o, g. Prepeluhu ter ga. Bezgovšek, ki
je bedela nad prenovo. Iskrena hvala našim potrpežljivim staršem in zaposlenim in vsem tistim, ki so
na kakršen koli način prispevali svoj delež v procesu prenove.
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