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POROČILO ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
ZA 7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE LITIJA, KI BO V PONEDELJEK 11. 11. 2019 

 
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 6. seji dne 7. 11. 2019 obravnaval gradivo za 7. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Litija s področja svoje pristojnosti in pri posameznih točkah sprejel naslednje sklepe: 
 

2.) Obravnava gradiva za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Litija. 
 
AD 3) Poročilo o delu JZ OŠ Litija za leto 2018. 
 
Predsedujoči je podal v sprejem naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Odbor za družbene se je seznanil s poročilom o delu JZ OŠ Litija za leto 2018. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih  6 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 6 glasovi »ZA«. 
 
 
AD 4) Poročilo o delu JZ OŠ Gradec za leto 2018. 
 
Predsedujoči je podal v sprejem naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Odbor za družbene se je seznanil s poročilom o delu JZ OŠ Gradec za leto 2018. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih  6 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 6 glasovi »ZA«. 
 
AD 5) Poročilo o delu JZ OŠ Gabrovka-Dole za leto 2018. 
 
 
Predsedujoči je podal v sprejem naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Odbor za družbene se je seznanil s poročilom o delu JZ OŠ Gabrovka-Dole za leto 2018. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih  6 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 6 glasovi »ZA«. 
 
AD 6) Poročilo o delu JZ Glasbena šola Litija-Šmartno za leto 2018. 
 
Predsedujoči je podal v sprejem naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Odbor za družbene se je seznanil s poročilom o delu JZ OŠ Gradec za leto 2018. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih  6 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 6 glasovi »ZA«. 
 
3.) Razno. 
 
- Informacija o izgradnji vrtca Najdihojca v Litiji. 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Ivan Matijevid.  
 
Povedal je, da se je občina odločila za opcijo izgradnje novega vrtca na lokaciji nasproti obstoječega 
vrtca Najdihojca z opcijo lastne gradnje (zapisniku so priložene skice Predlog izvedbe investicije za 
vrtec Najdihojcaod strani 1 do strani 8 izgradnje novega vrtca).  
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Izpostavljena so bila naslednja dejstva: 
- vrednost investicije izgradnje novega vrtca je ocenjena  na cca. 2.500.000 EUR, 
- gradil naj bi se vrtec za 8 oddelkov z možnostjo izgradnje prizidka za še dva oddelka (razvidno 

iz skice), 
- za omenjeno investicijo bo občina uporabila deloma lastna sredstva,  deloma kredit in sredstva 

EKO sklada, 
- izvajanje programov predšolske vzgoje do zaključka gradnje bo potekalo v istih (obstoječih) 

prostorih vrtca Najdihojca in tako ne bo stroškov najemnin na nadomestnih lokacijah  in ni 
zahtevnejše organizacije dela vrtca za časa gradnje, 

- po predvidevanjih naj bi se z izgradnjo novega vrtca začelo konec leta 2020 in v letu 2021 naj bi 
bila investicija zaključena. 
 

Glede predloga občinskega svetnika Miloš Kimovec–kontejnerska izgradnja vrtca je bilo izpostavljeno 
naslednje: 

- da se za postavitev začasnega objekta (kontejnerski elementi) tudi potrebuje gradbeno 
dovoljenje in s tem tudi vsa potrebna dokumentacija, 

- na podlagi zakonodaje se lahko takšen objekt postavi za največ 20 let, 
- cenovno je ugodnejše ampak ni funkcionalno (ni prostora) in tudi ne dolgoročno. 
 

Sledila je razprava (Ivanka Kirm, Marija Osolnik Bajde, Alenka Mesojedec, Renata Razboršek, Nataša 
Zrimšek, Dušan Hauptman in Ivan Matijevid) v kateri je bilo opozorjeno na naslednje: 

- da je potrebno pričeti z izgradnjo Vrtca Najdihojca v Litiji čimprej in 
- da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo Izobraževalnega centra Hotič. 
 

 
 
Zapisala:                                                                                       Predsednik: 
Karmen Merela                                                                            Dušan Hauptman l.r. 
 
 

   
   
   

 

 


