OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene
dejavnosti

Številka: 032-4/2011
Datum: 17.02.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
4. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 16.02.2011 OB 18.00 URI
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Boštjan SMUKAVEC, Maja OTOVIČ, Marija KALAN, Marjetka
POSPEH, Marjeta MLINARIČ RONNER in Merima NUHIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 3. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 19.01.2011.
2. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 3. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 19.01.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 3. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 3. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 19.01.2011.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VZGOJNOVARSTVENO
ORGANIZACIJO JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
 Zanima ga, ali je nujno potrebno, da se v 1. členu uporablja beseda
»novincev«. Po njegovem mnenju se lahko ta beseda v celotnem Pravilniku
črta.
Vera Pintar:
 Ko je objavljen razpis za vpis v vrtec, so otroci, ki že obiskujejo vrtec
avtomatično vključeni vanj, za ostale otroke, ki so prvič vpisani v vrtec, pa se
uporablja izraz »novinci«, zato je prav, da je to v Pravilniku navedeno.
Zoran Kramar:
 V 2. odstavku 2. člena je navedeno, da v kolikor vrtec ne razpolaga s prostimi
mesti, starši otroka pa želijo otroka vpisati, se otrok uvrsti na zadnje mesto
čakalnega seznama. Meni, da se bo sredi leta pojavil nek pereč problem, ko
bo kakšna mamica želela vpisati otroka v vrtec, ker bo npr. dobila službo.
 V nadaljevanju Pravilnika je potem tudi navedeno, da se komisija sestaja
samo enkrat letno. Predlaga, da se ta komisija sestane vsaj dvakrat ali trikrat
letno in pregleda prošnje za sprejem otrok v vrtec.
Vera Pintar:
 Trenutno takih problemov ni, ker je mest v vrtcih dovolj. Je pa logično, da
otrok, ki je vpisan sredi leta, ne more biti na listi pred tistimi, ki so bili vpisani
na začetku leta.
Petra Dečman:
 Čakalna lista za sprejem otrok v vrtec je narejena že ob vpisu. Naknadno
vpisani otroci pa se uvrstijo na konec tega čakalnega seznama.
Zoran Kramar:
 Po njegovem mnenju tak način ni pošten. Če npr. prideta na Jesenice dva
zdravnika, ki jih nujno potrebujejo v bolnici, pa imata majhnega otroka, tega
otroka nimata kam dati, v vrtcu pa bosta uvrščena še na zadnje mesto
čakalnega seznama.
Petra Dečman:
 Za sprejem otrok v vrtec so določeni kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati za
vse otroke.
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Boštjan Smukavec:
 Rešitev je v tem, da naj starši otroka v vsakem primeru vpišejo v vrtec in bo
otrok avtomatično uvrščen na čakalno listo. Potem pa je njihova odločitev, ali
ga bodo dali v vrtec ali ne.
Vera Pintar:
 Tudi če se bo Komisija sestajala večkrat na leto, bo morala upoštevati
predpisane kriterije. Ne more se nekaterih otrok favorizirati in jih na čakalni listi
postaviti kar na prvo mesto.
Zoran Kramar:
 Zanima ga, ali je prav, da je v četrtem odstavku 4. člena navedeno, da mora
biti pošiljka oddana na sedežu vrtca do 18.00 ure. Običajno morajo biti te
pošiljke oddane do 12.00 ure.
Petra Dečman:
 Zahteva vrtca je, da je točno definirano, da je zadnji dan roka za oddajo prijav
možno oddati prijavo na sedežu vrtca do 18.00 ure.
Zoran Kramar:
 V 6. členu je navedeno, da Komisijo za sprejem otrok sestavlja pet članov, in
sicer trije predstavniki vrtca, ki jih imenuje ravnatelj in dva predstavnika Občine
Jesenice, ki ju imenuje župan. Zanima ga, ali nimajo v vrtcu že razdelanih teh
služb, ki naj bi sodelovale pri vpisu otrok v vrtec. V nasprotnem primeru
namreč lahko ravnateljica v Komisijo določi tudi npr. dve čistilki in eno
vzgojiteljico, kar pa ni primerno.
 Tudi pri predstavnikih Občine naj se po delovnih mestih točno določi, kdo je
lahko v Komisiji (npr. strokovni delavec, ki pokriva področje vzgojnega
varstva). Velika napaka je namreč, ko se v svete javnih zavodov imenuje ljudi,
ki nimajo nič skupnega z dejavnostjo posameznega javnega zavoda.
 V 8. členu je navedeno, da so na seji Komisije lahko prisotni samo člani
Komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Zanima ga, ali je potrebno, da
jev to delo vključenih toliko ljudi, kajti kdor vodi postopek, bi bil lahko istočasno
tudi član Komisije in bi napisal še zapisnik.
 Predlaga, da se v 9. člen navede, da se Komisija po potrebi lahko sestane tudi
dvakrat ali trikrat letno.
 Zanima ga, ali so kriteriji, ki so navedeni v 11. členu Pravilnika, točkovani na
podlagi kakšnega zakona.
 Predlaga, da se pri kriteriju, ki opredeljuje invalidnost enega od staršev, točno
opredeli stopnjo invalidnosti.
Marija Kalan:
 Meni, da je s prenizkim številom točk opredeljen kriterij, ki navaja invalidnost
enega od staršev.
Boštjan Smukavec:
 Zanima ga, ali Komisija lahko odloči o sprejemu otroka v vrtec mimo
predpisanih kriterijev. Po njegovem mnenju bi morala Komisija imeti možnost,
da se glede na stopnjo invalidnosti starša otroka, odloči, da ima ta otrok
prednost pri sprejemu v vrtec.
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Vera Pintar:
 Komisija mora pri odločanju vedno upoštevati kriterije.
Marija Kalan:
 Zanima jo, zakaj je v 13. členu navedeno, da vrtec pošlje obvestilo staršem z
navadno poštno pošiljko. Taka obvestila so namreč običajno pošiljajo s
priporočeno pošto.
Petra Dečman:
 Zakon predpisuje, da vrtec pošlje obvestilo staršem z navadno poštno
pošiljko.
Boštjan Smukavec:
 Predlaga, da se v drugi odstavek 12. člen Pravilnika ključi določilo, da
Komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda otrok za sprejem v vrtec
upošteva tudi stopnjo invalidnosti staršev.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o sprejemu otrok v
Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice.
2. Do seje Občinskega sveta se preučijo pobude za spremembe in dopolnitve
Pravilnika, ki so bile dane v razpravi, in sicer:
 ali je potrebno, da se v 1. členu uporablja beseda »novincev«;
 v 2. odstavku 2. člena je navedeno, da v kolikor vrtec ne razpolaga s
prostimi mesti, starši otroka pa želijo otroka vpisati, se otrok uvrsti
na zadnje mesto čakalnega seznama. Zaradi te določbe se bo sredi
leta pojavil nek pereč problem, ko bo kakšna mamica želela vpisati
otroka v vrtec, ker bo npr. dobila službo, otrok pa bo na čakalno listo
uvrščen na zadnje mesto;
 ali je pravilna navedba v četrtem odstavku 4. člena, da mora biti
pošiljka oddana na sedežu vrtca do 18.00 ure. Običajno morajo biti te
pošiljke oddane do 12.00 ure;
 v 6. členu naj se pri predstavnikih vrtca in tudi pri predstavnikih
Občine po delovnih mestih točno določi, kdo je lahko v Komisiji;
 v 8. členu je navedeno, da so na seji Komisije lahko prisotni samo
člani Komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Ali je potrebno,
da je v to delo vključenih toliko ljudi, kajti kdor vodi postopek, bi bil
lahko istočasno tudi član Komisije in bi napisal še zapisnik?
 v 9. členu naj se navede, da se Komisija po potrebi lahko sestane
tudi dvakrat ali trikrat letno;
 ali so kriteriji, ki so navedeni v 11. členu Pravilnika, točkovani na
podlagi kakšnega zakona?
 pri kriteriju, ki opredeljuje invalidnost enega od staršev, naj se točno
opredeli stopnjo invalidnosti;
 s prenizkim številom točk je opredeljen kriterij, ki navaja invalidnost
enega od staršev;
 Komisija bi morala imeti možnost, da se glede na stopnjo invalidnosti
starša otroka, odloči, da ima ta otrok prednost pri sprejemu v vrtec;
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 v drugi odstavek 12. člen Pravilnika naj se vključi določilo, da
Komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda otrok za sprejem v
vrtec upošteva tudi stopnjo invalidnosti staršev.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Vera Pintar:
Prisotne članice in člane Odbora za družbene dejavnosti je povabila, da se v sredo,
2. marca ob 17. uri udeležijo okrogle mize, ki bo v Kolpernu organizirana na temo
dolgoročnega razvojnega programa občine Jesenice.
3.2 Maja Otovič:
Glede na to, da na Ministrstvu ni bilo objavljenega javnega razpisa za pridobitev
nepovratnih sredstev, jo zanima, kaj bo s projektom sanacije Osnovne šole Koroška
Bela, saj je ta šola v zelo slabem stanju.
Petra Dečman – odgovor:
Dva tedna nazaj je bil na to temo sklican sestanek z ravnateljico šole in s projektanti.
S projektom, ki je pripravljen fazno in v prvi fazi predvideva ureditev mansarde, se je
nameravalo prijaviti na javni razpis Ministrstva za šolstvo. Ministrstvo tega razpisa ni
objavilo, v občinskem proračunu pa je za ta namen zagotovljenih okoli 270.000 EUR.
Na že omenjenem sestanku je bilo zato dogovorjeno, da se pripravijo projektantski
popisi, s katerimi se predvidi, kaj bi se lahko izvedlo za teh 270.000 EUR. Po
sedanjih projektantskih ocenah bi sev okviru tega zneska lahko uredila streha in tudi
izvedla vsa gradbena dela. Javni razpis za oddajo del bo objavljen v celoti, pogodba
z izbranim izvajalcem pa bo sklenjena samo za obseg del, ki bo izveden z
zagotovljenimi občinskimi sredstvi.

3.3. Zoran Kramar:
Občina Jesenice pripravlja kviz o poznavanju zgodovine meta Jesenice.
Gornjesavski muzej je pripravil gradivo, ki je bilo poslano po osnovnih in srednjih
šolah. Interna tekmovanja po šolah bodo potekala 4. in 7. marca, zaključno
tekmovanje med šolami pa bo 14. marca ob 17. uri v Gledališču Toneta Čufarja.
Člane Odbora za družbene dejavnosti vabi, da se to tekmovanje ogledajo, saj je
zanimivo spoznati zgodovino svojega mesta.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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