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ZADEVA: Svetniska pobuda - ureditev otroskega vrtca v Celovskih dvorih 

V skladu s 97. clenom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetnisko pobudo in prosim za 
pisni odgovor na 39. seji Mestnega sveta MOL: 

Na obmocju bivse Avtornontaze, novemu naselju Celovski dvori je zrasel stanovanjsko poslovni 
trgovski kompleks z 865 stanovanji. Lokacijski nacrt za to obmocje urejanja SO Y2 Siska (osrednji del) 
je bil sprejet v zacetku leta 2006 , objekti so zgrajeni, cakajo se uporabno dovoljenje in nova soseska 
bo predvidoma kmalu zazivela - brez otroskega vrtca. 

Umestitev te druzbene infrastrukture v naselje, ureditev prostorov za predsolsko vzgojo, v casu 
sprejema prostorskega nacrta ni bila predvidena, ker je bilo, skladno s staliscem Oddelka za 
predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport MU MOL v bliznji okolici, v obstojecih vrtcih dovolj 
prostora tudi za otroke iz tega obmocja. Glede na razpolozljive kapacitete v vrtcih v blizini 
obravnavanega obmocja ni bilo potrebno predvideti ne nove sole , ne otroskega vrtca. 

Javni stanovanjski sklad MOL je od investitorja soseske, Vegrad d.d. tam kupil in tudi ie preko 
razpisa oddal preko 300 neprofitnih najernnih stanovanj. Vendar stanovanja se vedno niso vseljiva, ker 
cakajo uporabno dovoljenje. V medijih beremo, da si je Vegrad zaradi zamude nabral ie vee kot 
700.000 eur penalov. 

Nove , ravnokar sprejete spremembe in dopolnitve Zakona 0 vrtcih, nam omogocajo hitrejse in lazje 
zagotavljanje prostorov za potrebe vrtcev . V zakon je vnesena dolocba, da se prostori vrtca lahko 
zagotovijo tudi v stavbah, ki niso grajene za namene vrtca , in sicer v stanovanjskih stavbah, upravnih 
in pisarniskih in drugih stavbah splosnega druzbenega pomena, ce je za to stavbo izdano uporabno 
dovoljenje. V kolikor je izdano uporabno dovoljenje in ni potrebna sprememba namembnosti za 
dejavnost predsolske vzgoje. 

Zupanu MOL posredujemo pobudo, da preko Javnega stanovanjskega sklada MOL najame, kupi ali 
kompenzira zamudnino, za pritlicne poslovne prostore ali stanovanja, ki bi jih namenili za potrebe 
otroskega varstva. V obmocju je predvidena izgradnja otroskega in sportnega igrisca, zato bi bilo v tej 
fazi se mozno zagotoviti ustrezno stevilo potrebnih dodatnih zelenih povrsin in parkimih mest. 
Koncan je vpis otrok v vrtec za solsko leta 2010/11 in uradna informacija MOL je, da manjka 1000 
vrtcevskih mest ; z ureditvijo novih prostorov bi pridobili prostor za dva oddelka otrok - v skladu z 
normativi, ki v zgoscenih naseljih predvidevajo najvecji priporocen radij dostopnosti do vrtca 
800,00 m. 

S spostovanjem, 

Slavko SLAK I. r, 
Svetniski k1ub LDS 
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