OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo

Številka: 032-09/2008
Datum: 16.10.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
14. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 15.10.2008 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Ljudmila ILENIČ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK
in Ivana PRETNAR.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Doroteja SMOLEJ.
ODSOTEN ČLAN: Božidar POGAČAR.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve.
Predsednik Odbora je predlagal, da se na sejo uvrsti tudi dodatna točka dnevnega
reda z naslovom: »Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Na dnevni red se pod zaporedno št. 3 uvrsti dodatna točka z naslovom:
»Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.« Ostale točke dnevnega
reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora
predlagal v sprejem naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 13. redne seje Odbora z dne
17.09.2008.
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2. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice.
3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA IN PREGLED REALIZACIJE
SPREJETIH SKLEPOV 13. SEJE ODBORA Z DNE 17.09.2008.
Tea Višnar je povedala, da so bili Gorenjskim Lekarnam in Lekarni Plavž
posredovani predlogi Odbora, da naj se naredi analiza frekvence obiskov lekarn, da
naj se delovni čas podaljša do 22. ure, da naj si lekarna priskrbi ustrezno varovanje,
če je v času dežurstva to potrebno, ter da naj se dežurstvo izvaja izmenično na
Jesenicah in v Radovljici. Pričakuje se, da bodo sedaj s strani lekarn na te predloge
posredovani odgovori.
Na besedilo skrajšanega zapisa 13. seje Odbora ni bilo pripomb, zato je predsednik
predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 13. seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 17.09.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VZGOJNO VARSTVENO
ORGANIZACIJO JESENICE.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Marija Mulej je postavila vprašanji, kaj pomeni, da sta trenutno dve igralnici prosti,
ter na kateri lokaciji deluje Walfdorski vrtec.
Tea Višnar je odgovorila, da je ena igralnica prosta v novem vrtcu na Hrušici, druga
pa v vrtcu na Tavčarjevi 3/a. Walfdorski vrtec pa deluje na Hrušici, in sicer v stavbi,
kjer je bil včasih vrtec.
Ljudmila Ilenič je povedala, da 2. člen Odloka določa, da se v vrtec ne sprejema
otrok, mlajših od 11 mesecev. Zanima jo, ali je ta omejitev nujna po zakonu, ter ali
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obstaja kakšna možnost, da se materam omogoči, da svoje otroke dajo v vrtec tudi
prej, saj v nekaterih primerih ženske niti ne smejo izkoristiti celotnega porodniškega
dopusta.
Tea Višnar je pojasnila, da zakon določa, da je prvo obdobje za sprejem v vrtce za
otroke starosti od enega do treh let. Do sprejema otroka v vrtec pa je v teh primerih
pač potrebno poiskati privatno varstvo.
Ljudmila Ilenič je postavila vprašanje, kaj na strani 5 pomeni dikcija, da ima
prednost za sprejem v vrtec otrok obeh zaposlenih staršev.
Tea Višnar je odgovorila, da otrok pri točkovanju za sprejem v vrtec dobi dodatnih 15
točk, če sta oba njegova starša v službi. Veliko je namreč primerov, ko so starši
brezposelni, njihovi otroci pa so od šestih zjutraj do štirih popoldne v vrtcu.
Ljudmila Ilenič je povedala, da 14. člen Odloka določa, da mora zapisnik komisije
med drugim vsebovati tudi število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po
posameznem programu ter starostnih obdobjih. Moti jo navedena dikcija, saj bi bilo
jezikovno bolj pravilno, če bi pisalo »v posameznih programih«, namesto »po
posameznih programih«.
Tea Višnar je pojasnila, da se mesta v vrtcih ločijo po programih in po starostnih
obdobjih. Zakon glede programov točno določa, da se izvajajo dnevni in poldnevni
programi. Dnevni programi so od 6 do 9 ur in so lahko dopoldanski, popoldanski,
celodnevni ali izmenični. Poldnevni programi pa se izvajajo od 4 do 6 ur, ter so ravno
tako dopoldanski, popoldanski ali izmenični. Pri starostnih obdobjih pa je prvo
obdobje od enih do treh letih, drugo obdobje pa od treh let do vstopa otrok v šolo.
Ibrahim Smajić je postavil vprašanje, kaj je z vrtcem Podmežaklo.
Tea Višnar je odgovorila, da se je vrtec Podmežaklo ukinil, ker ni bilo zadostnega
števila otrok, Krajevna skupnost Podmežakla pa je prostore, kjer je bil vrtec, tudi že
oddala društvu invalidov.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o sprejemu otrok v
Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Ivana Pretnar je postavila vprašanje, zakaj je za pridobitev sredstev pri kulturnih
društvih pogoj enoletna registracija, športna društva pa morajo biti registrirana vsaj
dve leti.
Tea Višnar je odgovorila, da je dveletna registracija predlog športne sfere, ki ima
izkušnje na tem področju. Tudi, kar se tiče vadbe so predlagali, da je to najmanj 36
tednov v letu, ker njihove izkušnje kažejo, da se ta sredstva preveč drobijo, zato je
potrebno upoštevati tudi rezultate društev v preteklem letu oz. v preteklem
tekmovalnem obdobju.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

ZAPISALA
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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