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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Zadeva: Odgovor na pobudo mestnega svetnika g. Slavka Siaka 

Veza: Svetniska pobuda - ureditev otroskeqa vrtca v Celovskih dvorih, st. zadeve 03200
4/2010-2 z dne 10.05.2010 

Sprejeta novela Zakona 0 vrtcih predstavlja rnoznost ureditve prostorov vrtca tudi v stavbah, ki 
niso grajene za namene vrtcev, in sicer v stanovanjskih stavbah, upravnih in plsamisklh stavbah, 
trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter v stavbah splosneqa druzbeneqa pomena, 
ce je za to stavbo ze izdano uporabno dovoljenje. V taksnlh stavbah naj bi bilo po oolocbah 
novele zakona moqoce urediti en ali dva oddelka za potrebe vrtca . Na Ministrstvu za solstvo in 
sport pa vzporedno pripravljajo spremembe prostorskega pravilnika za vrtce. 

Ker novela zakona prinasa rnoznostl za urejanje prostorov vrtca pod pogoji, ki jih doloca zakon, je 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e MOL pristopil k aktivnostim za ureditev dodatnih 
oddelkov vrtcev, ob tem, da bo v primeru urejanja prostorov vrtca v stanovanjih npr. 
vecstanovanjskih stavb potrebno pridobiti soglasja lastnikov stanovanj skladno z dolocbami 
veljavnega Stanovanjskega zakona. 

Prostorski akt v pripravi (OPN MOL 10), ki bo opredeljeval prostorske pogoje in pogoje za gradnje 
na celotnem obmocju MOL, opredeljuje obravnavano lokacijo kot obrnoc]e s »stanovanjsko 

i
namembnostjo«, z oznako SI-436, kjer ostajajo v veljavi Obcinskl lokacijski nacrt (odlok stev. 

U.L. 11/06)ii in pogoji tega lokacijskega nacrta. 

OPN MOL 10 opisuje obmoeje z opredelitvijo SSsv (kot obrnocje, namenjeno stalnemu bivanju, z 
vecstanovanjskimi stavbami, lahko se dopolnjujejo z dejavnostmi trgovine, storitev in dejavnostmi 
druzbeneqa pomena, to je z objekti po klasifikaciji vrst objektov stev. 12630 - Stavbe za 
izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo, vendar samo s stavbami za predsolsko vzgojo 
ter osnovnosolsko in srednjesolsko izobrazevanje) in s predvideno zazidavo s stavbami tipa »V« 
(to so visoke prostostojece stavbe). 
Samostojne stavbe in zunanje ureditve za potrebe predsolske vzgoje so sicer kot izrecne 
predvidene oziroma rnozne v drugih, sosednjih bliznjih obrnocjih urejanja prostora. 

Lep pozdrav. 

Pripravila: ~~ "
Martina Lipnik, univ. dipl, ing. an ~ 1~ 

dseka: J 1
 
ouvan, univ. dlpl. ing. arh.
 

Prosimo, dapri morebitnemodgovoruali nada/jnjem ureja ifu zadevenavedeteStevilko tega dopisa! 
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