ZAPISNIK
5. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne 10.09.2015 ob 16.00 uri,
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Janez Kukec, Frančiška Zemljak, Danica Božič, Ljudmila Sitar,
Natalija Hostnik
Odsotni člani: Marinka Šuštaršič, Božidar Groboljšek, Rok Petančič, Uroš Gorenc
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojca Ernestl
Sejo vodi: predsednik odbora Rado Kostrevc
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih pet članov odbora. Odbor ni sklepčen.
Seje se udeleži še Natalija Hostnik. Prisotnih je šest članov odbora. Odbor je sklepčen.
Predsednik odbora: predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu in odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik odbora: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica ter Predlog
cen programov v vrtcih v občini Sevnica
4. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora za družbene dejavnosti
Člani odbora so pregledali zapisnik 4. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 06.05.2015
in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor potrdi zapisnik 4. seje odbora z dne 06.05.2015.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica ter
Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
Predsednik predlaga, da uvodno predstavitev Predloga soglasja k sistemizaciji delovnih mest
v vrtcih v občini Sevnica ter Predloga cen programov v vrtcih v občini Sevnica poda Mojca
Sešlar. V nadaljevanju pa na kratko sistemizacijo in ceno dnevnih programov v vrtcih
predstavijo še ravnatelji.
Uvodno predstavitev predloga soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
ter predloga cen programov v vrtcih v občini Sevnica poda Mojca Sešlar.
Predloge sistemizacij delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2015/2016, so vrtci v Občini
Sevnica oblikovali na podlagi vpisa otrok. Normative za zaposlovanje in normative za
oblikovanje oddelkov v vrtcih določa Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Skladno s sklepom Občinskega sveta občine
Sevnica, je pri oblikovanju oddelkov v vrtcih upoštevan t.i. ''fleksibilni normativ'' (+1 ali +2
otroka). Na podlagi sistemizacije in izhodišč za oblikovanje cen programov, ki jih je vrtcem
posredovala občinska uprava, pa so vrtci podali še predloge cen programov v vrtcih za
šolsko leto 2015/16. Bistveni vpliv na ceno ima št. oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v
oddelkih, zato se cena programov glede na novo oblikovane oddelke spreminja. Vpliv na
spremembo cene ima tudi izobrazbena struktura in starost kadra. Izhodišča za izračun plač,
materialnih stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški živil za prehrano otrok so
določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini enako. Cene programov
niso izračunane na 9 urno delovanje vrtca, ampak na poslovni čas vrtca. Plače v vrtcih so
obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med stroški
dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne
dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob
upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih. V ceni ni zajetih stroškov napredovanj v plačne
razrede, ki bo predvidoma veljalo od 1.12.2015. Prav tako v ceni ni predvidenih sprememb
plačnih razredov zaposlenih od 1.1.2016 ter sprememb premij Kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. V kolikor se bo izkazalo, da bodo navedene spremembe
dejansko uveljavljene in bodo bistveno vplivale na spremembo oziroma dvig cene, bomo v
začetku leta 2016 pripravili nov izračun cene oskrbnine vrtca.
Predlog Sklepa o določitvi cen poleg spremembe cen dnevnih programov vsebuje naslednje
dopolnitve oziroma spremembe:
- v primeru neprekinjene odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca,
starši plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega prispevka (prej 25%), določenega z
odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno
odjavo,
- starši lahko uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka. V tem primeru plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega
prispevka (prej 25%), določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega
je bil otrok vključen pred začasno odjavo,
- starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka
plačajo akontacijo v višini 10% od cene programa, v katerega bo otrok vključen.
Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši
kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
V nadaljevanju so ravnatelji vrtec na kratko predstavili in obrazložili Predlog soglasja k
sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica ter Predlog cen programov v vrtcih v
občini Sevnica za posamezen vrtec.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Danica Božič, Rado Kostrevc, Mojca Sešlar.

Povzetek razprave:
Odbornike veseli dejstvo, da vrtec pri OŠ Blanca v letošnjem letu deluje s tremi oddelki ter da
se predšolska vzgoja razvija tudi na Blanci. Izražen je bil pomislek glede višine rezervacije v
primeru odsotnosti otroka.
Predsednik predlaga, da se sprejmeta sledeča sklepa
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti je na 5. redni seji dne, 10. 09. 2015, obravnaval in
pregledal Predloge soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini
Sevnica in predlaga Občinskemu svetu da poda soglasje k Sistemizaciji
delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica.
2. Odbor za družbene dejavnosti je na 5. redni seji dne, 10. 09. 2015, obravnaval in
pregledal predloge cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica in sprejel stališče, da s predlaganimi cenami soglaša
in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme Sklep o določitvi
cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
v predlagani vsebini.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih).
Sklepa sta sprejeta.
Ad 5
Razno
Pod točko razno je vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar predstavila razpise
oddelka za družbene dejavnosti. Razpise za kulturo, mladino, socialo in šport je izključno
vodila občina. Za prihodnje leto se pripravljajo spremembe pravilnikov za sofinanciranje
posameznih področij.
S strani odbora je predlagano, da se pravilniki za razpise dodelajo, saj so nekatere stvari
nedorečene. Ni prav, da se pogostitev ne upošteva kot upravičen strošek. Postaviti bi morali
znesek - limit, do katerega se pogostitev upošteva kot upravičen strošek.
Podano je bilo vprašanje glede poteka energetskih sanacij in gradnja OŠ Tržišče. Vodja
oddelka za družbene dejavnosti je pojasnila, da so rok za izgradnjo OŠ Tržišče podaljšali za
2 meseca. Energetske sanacije pa se ne izvajajo v skladu s terminskim planom. Izbrani so
bili najcenejši izvajalci, zato prihaja do težav, ki pa jih rešujemo.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala
Mojca Ernestl
Rado Kostrevc
predsednik odbora za družbene
dejavnosti

