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OBČINSKI SVET
Zadeva: Predlog sklepa o potrditvi dokumenta DIIP- »Izgradnja vrtca Materija«
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Andrej Bolčič – dir. občinske uprave
Pravna osnova: 16. člen Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015),
Namen: Obravnava in sprejem sklepa
O b r a z l o ž i t e v:
V občini Hrpelje-Kozina je v zadnjih desetih letih močno narastlo povpraševanje po vpisu otrok
v vrtec oziroma po vzgojno-izobraževalnih in varstvenih storitvah, pri čemer se je število otrok
v vrtcu povečalo za 33 %, število oddelkov pa za 4.
Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti
ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za vzgojno-izobraževalni proces
za predšolske otroke iz občine Hrpelje-Kozina.
Ostali razlogi za investicijsko namero so:
 omogočiti staršem, da vključijo otroke v vrtec v domačem okolju,
 zmanjšati možnosti, da bi prišlo do zavračanja otrok, ki želijo v vrtec,
 omogočiti, da bodo vse skupine otrok, ki so vezane na Materija na eni lokaciji (manj
dodatnih stroškov in organizacije, učinkovitejši vzgojno-izobraževalni proces, ustrezne
zunanje površine za vse otroke, …),
 vzpostaviti pogoje, da staršem ne bo treba iskati alternativnih vzgojno-varstvenih
storitev,
 izboljšati pogoje za vzgojno-varstveni proces,
 zagotoviti enake pogoje za vzgojo in razvoj, kot jih imajo otroci v vrtcih z boljšo
vzgojno-varstveno infrastrukturo,

 povečati delež v programe predšolske vzgoje vključenih otrok.
 zagotoviti infrastrukturne pogoje (vrtec) za ostajanje mladih družin oziroma
priseljevanje mladih družin v občino,
 dvigniti splošni standard družbenega okolja.
Poleg vseh naštetih razlogov bo izvedba investicije pomenila tudi splošen dvig standarda
družbenega okolja, pri čemer je ustrezno urejena vzgojno-varstvena infrastruktura pomemben
kazalnik kakovosti bivanjskega okolja oziroma razvitosti določenega območja.
Podrobnejša obrazložitev in viri financiranja so opredeljeni v vsebini priloženega dokumenta.
Pripravil: Andrej Bolčič

županja
Saša Likavec Svetelšek
Priloga:
- Dokument DIIP
- Predlog sklepa
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PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, 51/2015), je občinski svet
Občine Hrpelje-Kozina na svoji 3. redni seji dne 7.2.2019 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Potrdi se DIIP (Dokument indentifikacije investicijskega projekta) » Izgradnja vrtca
Materija«, ki je v prilogi tega sklepa.
2.

Sklep velja takoj.

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep prejmejo:
- direktor občinske uprave
- občinska uprava
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

