OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-09/2008
Datum: 16.10.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
15. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 15.10.2008 OB 16.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Anton STRAŽIŠAR, mag. Marjan
ČUFER (delno – do 16.45 ure), Robert PESJAK in Dejan JUSTIN.
OPRAVIČENO ODSOTNI
TROPENAUER.

ČLANICI:

Maja

OTOVIČ

in

Cvetka

MARTINČIČ

OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve.
Tea Višnar je predlagala, da se na dnevni red uvrsti tudi točka z naslovom »Predlog
Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice«, saj je za to
področje matično delovno telo Odbor za šolstvo, kulturo in šport.
Za sejo je bil nato predlagan dopolnjen dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. redne seje Odbora z dne
17.09.2008.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« - HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti.
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.
7. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 14. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 17.09.2008.
Pripomb na zapisnik 14. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 14. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 17.09.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA »VISOKA ŠOLA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE« - HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je obrazložila spremembe, ki se nanašajo na
spremembo sedeža zavoda, na spremembo standardne klasifikacije dejavnosti ter na
kandidaturo Visoke šole za zdravstveno nego za program magistrskega študija.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VZGOJNO VARSTVENA ORGANIZACIJA
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je Odboru predlagala v sprejem tudi dva
amandmaja. Prvi amandma se nanaša na 2. člen Odloka, kjer je bila pri usklajevanju z
novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti po pomoti izpuščena dejavnost
oddajanja in obratovanja lastnih ali najetih nepremičnin. Drugi predlog amandmaja pa
se nanaša na prvi odstavek 3. člena Odloka, ki govori o sprejemu cenika zavoda. Ta
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odstavek 3. člena je brezpredmeten, ker to področje že ureja Zakon o vrtcih, zato se
predlaga, da se ga črta.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice po hitrem postopku, z
naslednjima amandmajema:
Amandma 1:
2. člen predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice se dopolni tako, da se
doda nova tretja klasifikacijska dejavnost, ki se glasi:
»L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«
Amandma 2:
Besedilo prvega odstavka 3. člena predlaganega Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice, ki se glasi: »Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet vrtca. Ceniki
začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.« se v celoti črta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je opozorila tudi na redakcijsko napako v 1.
členu predloga Odloka, kjer sta narobe navedeni klasifikacijski številki pri dejavnosti
»Okrepčevalnice in podobni obrati« ter pri dejavnosti »Slaščičarne in kavarne«.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, kaj za občino Jesenice pomeni nova sestava
Sveta javnega zavoda, v kateri sta dva predstavnika Občine Jesenice, dva predstavnika
Občine Kranjska Gora in en predstavnik delavcev. Občina Jesenice namreč pokriva
precej večji delež financiranja javnega zavoda, razmerje pri odločanju pa bo enako.
Zanima pa ga tudi, ali se bo na tem področju kaj spremenilo z ustanovitvijo planinskega
muzeja v Mojstrani.
Tea Višnar je odgovorila, da je bilo kar nekaj težav pri usklajevanju pogodbe o
zagotavljanju pogojev za delovanje tega javnega zavoda. Pri zavodih, ki jih financirajo
soustanovitelji, je potrebno pri marsikateri stvari tudi malo popustiti, da se sofinanciranje
sploh lahko zagotovi. Planinski muzej v Mojstrani naj bi bil samostojen javni zavod,
govori pa se tudi, da naj bi občina Kranjska Gora imela svoj muzej in naj ne bi bila več
vključena v Gornjesavski muzej Jesenice.
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Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice po hitrem postopku, z naslednjim
redakcijskim popravkom:
 v 1. členu predloga Odloka se pri dejavnosti »Okrepčevalnice in podobni
obrati« in pri dejavnosti »Slaščičarne in kavarne« popravita klasifikacijski
številki, ki se pravilno glasita 56.102 in 56.103.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je na vprašanje Antona Stražišarja tudi
pojasnila, da se vsako leto pred objavo javnega razpisa sestane strokovna komisija, ki
glede na izkušnje iz preteklega leta in glede na pripombe društev in zavodov pripravi
nova merila oz. potrdi besedilo starih meril za dodelitev sredstev.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, zakaj se na javni razpis za izvajanje preventivnih
projektov lahko prijavijo samo društva in javni zavodi, ki niso posredni uporabniki
proračuna občine Jesenice, saj se na ta način izključuje občinske javne zavode, ki se
na ta razpis ne morejo prijaviti. Zanima pa ga tudi, zakaj je področje kulture tako
specifično, da pravilnik za to področje določa skupno odločbo.
Tea Višnar je pojasnila, da občinski javni zavodi svoje projekte lahko prijavijo v okviru
letnega plana in jim za sredstva ni potrebno kandidirati na razpisu. Povedala pa je tudi,
da Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo zelo podrobno določa vse
postopke za razdeljevanje sredstev, zato so vsi ti specifični postopki upoštevani tudi v
pravilniku.
Zoran Kramar je povedal, da 15. člen govori o pritožbenih rokih. Vlagatelj lahko vloži
pritožbo v osmih dneh od vročitve sklepa, za področje kulture pa je ta rok 15 dni.
Zanima ga, ali se ta pritožbeni rok lahko skrajša, saj se zaradi pritožb čas razdelitve
sredstev lahko zelo zavleče in društva potem nimajo zadosti finančnih sredstev za
opravljanje svoje dejavnosti.
Tea Višnar je odgovorila, da se pritožbenega roka ne da skrajšati, ker je potrebno
upoštevati zakonodajo. Zakon o upravnem postopku namreč določa osem dnevni
pritožbeni rok, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo pa 15-dnevni
pritožbeni rok.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 4
ZA - 4

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
ŠTIPENDIRANJU IN DENARNIH POMOČEH PRI IZOBRAŽEVANJU ZA POTREBE V
OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je tudi odgovorila na vprašanje Zorana
Kramarja, da se po pravilniku štipendije lahko podelijo samo v primerih, ko javni zavod
da zagotovilo, da bo štipendista tudi zaposlil. Do sedaj sta podeljeni samo dve štipendiji;
ena je za flavtistko, za katero je izjavo o zaposlitvi podala Glasbena šola Jesenice, drugi
štipendist pa je arhitekt, ki se ga štipendira za potrebe občinske uprave. Veliko pa je
študijskih pomoči, ki so bile pri študentih in pri delavcih v javnih zavodih zelo pozitivno
sprejete.
Anton Stražišar je postavil vprašanje, ali potem sredstva iz nepodeljenih štipendij
ostanejo nerazporejena.
Tea Višnar je odgovorila, da ta denar res ostane nerazporejen, vendar v teh primerih
ne gre za veliko količino finančnih sredstev.
Zoran Kramar je povedal, da 13. člen Pravilnika določa, da se štipendije podeljujejo
izključno za univerzitetni in visokošolski študij, izjemoma pa tudi za šolanje na srednjih
šolah, če gre za umetniške poklice. V Zavodu za šport je pri tem velik problem, saj so
tam zaposleni ljudje s poklicno šolo, ki bi morali narediti srednjo šolo. Na področju
žičnice mora npr. vodja obratovanja imeti zaključeno peto stopnjo izobrazbe, vendar
sedaj tega pogoja ne dosega. Ravno tako je z vzdrževalcem opreme na kopališču in v
športni dvorani, vendar pa so zaposleni s svojimi plačami že sedaj na robu, zato se
nihče ne bo prostovoljno odločil za dodatno izobraževanje.
Tea Višnar je pojasnila, da se štipendije dodeljujejo za redni dodiplomski in podiplomski
študij. 22. člen pa opredeljuje denarne pomoči, ki se med drugim lahko dodelijo tudi
delavcem, ki so zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti, pa jim le-ti
ne morejo omogočiti povračila stroškov šolanja iz utemeljenih razlogov. Zato predlaga,
da se iz sredstev javnega zavoda formira nek fond za povračilo stroškov šolanja.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini
Jesenice.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 4
ZA - 4

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VZGOJNO VARSTVENO
ORGANIZACIJO JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Robert Pesjak je povedal, da bo verjetno drugo leto število otrok v vrtcu stagniralo, saj
je trenutno povečanje najbrž posledica uvedbe brezplačnega vrtca za drugega otroka.
Dejan Justin je postavil vprašanje, ali je ob povečanju števila otrok v vrtcih
zagotovljeno tudi zadostno število vzgojiteljskega kadra.
Tea Višnar je pojasnila, da na Jesenicah ni težav z vzgojiteljskim kadrom, saj
povpraševanje po teh delovnih mestih celo presega potrebe po zaposlitvi.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, ali je na odločbo komisije možna pritožba, ter kdo
to pritožbo obravnava. Moti pa ga, da je eden od kriterijev za sprejem otroka v vrtec tudi
to, da otrok živi v enoroditeljski družini, saj se ta kriterij velikokrat izkorišča.
Tea Višnar je odgovorila, da 13. člen Pravilnika določa, da zoper odločbo komisije
lahko starši vložijo pritožbo na svet vrtca v roku 15 dni po vročitvi odločbe. Povedala pa
je tudi, da se je glede izkoriščanja kriterija enoroditeljske družine naredilo že kar dosti
reda, ker so praviloma vsi samohranilci vabljeni na ustno obravnavo in tudi ustrezno
izprašani. Število enoroditeljskih družin se je na ta način drastično zmanjšalo.
Zoran Kramar je povedal, da je v 12. členu določeno, da v kolikor več otrok doseže
enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost
otroka, in sicer tako, da ima prednost pri sprejemu v vrtec starejši otrok. Zanima ga, ali
je v takih primerih možno dopustiti, da kriterij ne bi bil tako natančno določen, ter da bi
odločitev v vsakem konkretnem primeru sprejela komisija.
Tea Višnar je odgovorila, da bi starejši otroci v takih primerih morali imeti prednost,
predvsem če so tik pred vstopom v šolo. Kriterije za sprejem otrok so pripravili v vrtcu in
so tudi strokovno popolnoma utemeljeni.
Anton Stražišar je povedal, da je po njegovem mnenju starost otroka pomembna pri
sprejemu v vrtec, kajti če otrok ne hodi v vrtec, se tudi v šolo potem težko vključi.
Robert Pesjak je povedal, da večji problem predstavlja dejstvo, da kar 60 %
samohranilk nima službe v dopoldanskem času, temveč delajo popoldne ali zvečer.
Tudi v vrtcu na Jesenicah so šele lansko leto začeli z ugotavljanjem potreb po varstvu v
popoldanskem času, vendar pa je bilo »prijavni list« možno dobiti samo v vrtcu, pa še
tam so bili ti listi spravljeni po predalih in niso bili javno izobešeni.
Tea Višnar je pojasnila, da Zakon o vrtcih določa, da vrtci lahko izvajajo dnevne
programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno
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ali izmenično. Zato predlaga, da Odbor sprejme pobudo, da se naredi anketa o
potrebah po varstvu otrok v popoldanskem času.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
8.1 Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor predlaga, da Vzgojno varstvena organizacija Jesenice v Jeseniških novicah
objavi anketo, koliko staršev je zainteresiranih za popoldansko varstvo svojih otrok v
vrtcu.

8.2 Robert Pesjak:
Po hokejskih tekmah v dvorani Podmažakla prihaja do težav, ko mora 4000 ljudi pol ure
čakati v hali, da policisti 12 Olimpijinih navijačev pospremijo do železniške postaje.
Predlaga, da se na Hokejski klub Acroni Jesenice posreduje pobuda, da se nemudoma
spremeni potek odhajanja gledalcev iz hale Podmežakla.
Zoran Kramar:
Tak režim odhajanja gledalcev iz hale Podmežakla je zahteva policije, ki na ta način želi
preprečiti kakršnekoli incidente med navijači.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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