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ZAPISNIK
7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je telefonsko potekala v četrtek, dne
26.06.2014 med 10. in 14. uro.
Telefonsko so bili dosegljivi naslednji člani Občinskega sveta:
1. ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
2. ALOJZIJ MAHORČIČ
3. ANDREJ VATOVEC
4. BISERKA GRABAR
5. DOBRIVOJE SUBIĆ
6. IGOR ZAFRED
7. JERNEJ FRANC PREMRL
8. KATJA FERFILA MOŽE
9. LILJANA KOCJAN ŽORŽ
10. MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ
11. MIRKO MARTINČIČ
Nedosegljivi so bili naslednji člani Občinskega sveta
1. BRUNO BOMBAČ
2. BLAŽ MALOVEC
3. IVAN KOVAČIČ
4. MATJAŽ VOLK
Sodelujočih je bilo 11 članov Občinskega sveta.
DNEVNI RED:
1. PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV, VRSTI
PROGRAMOV, DOLOČITVI POSLOVNEGA ČASA, SISTEMIZACIJI DELOVNIH
MEST V JAVNEMU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEMU ZAVODU VRTEC SEŽANA V
ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Ad 1)
Župan Občine Divača g. Drago Božac je Občinskemu svetu posredoval v sprejem predlog Sklepa o
izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, določitvi poslovnega časa, sistemizaciji
delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2014/15.
Obrazložitev:
Javni zavod Vrtec Sežana je Občini Divača z dopisom št. 297/31-2014, posredoval pregled števila
vpisa otrok in predlog oblikovanja števila oddelkov, predlog izvajanja programov v Vrtcu, predlog
sistemizacije delovnih Mest v Vrtcu za šolsko leto 2014/2015, predlog poslovnega časa Vrtca,
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predlog določitve najvišjega možnega števila otrok v posameznih oddelkih (vloga posredovana
svetnikom skupaj s sklicem 7. izredne seje OS v obravnavo in odločitev).
Člani Občinskega sveta so na korespondenčni seji soglasno potrdili predlagani sklep:
ZA: 12
PROTI: 0
in sicer v naslednji vsebini:
SKLEP:
Občinski svet občine Divača sprejema pregled števila vpisanih otrok in daje soglasje k
predlaganemu številu in vrsti oddelkov ter vrsti programov v Javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec Sežana) z enotama na območju
občine Divača za šolsko leto 2014/2015, kot izhaja iz predloga Vrtca Sežana, (vloga št. 297/312014).
Občinski svet občine Divača daje soglasje k predlagani sistematizaciji delovnih mest in številu
zaposlenih v Vrtcu Sežana za šolsko leto 2014/2015, kot izhaja iz predloga Vrtca Sežana
št. 297/31-2014, upoštevajoč specifiko sistemizacije delavcev v kuhinji za potrebe Vrtca Sežana z
enotama na območju občine Divača in za potrebe zunanjih uporabnikov.
Župana občine Divača se pooblašča, da v primeru nujne potrebe po objavi prostega delovnega
mesta za dodatne zaposlitve med šolskim letom odloči o izdaji soglasja k zaposlitvi.
V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca Sežana na območju občine
Divača presega z zakonom določen normativ, Občinski svet občine Divača soglaša, da Vrtec
Sežana lahko uporabi fleksibilni normativ, ki dovoljuje v vsakem oddelku še ENEGA ali DVA
otroka več kot je najvišje dovoljeno število, vendar le v primerih, ko je to nujno potrebno.
V primeru, da se v Vrtcu Sežana na območju občine Divača med letom pojavi potreba po
spremembi vrste oddelka zaradi starostne strukture vpisanih otrok in da ta sprememba ne
vpliva na število zaposlenih v javnem zavodu, Občinski svet občine Divača pooblašča župana
občine Divača, da na podlagi obrazloženega predloga Vrtca Sežana odloči o izdaji soglasja za
spremembo vrste oddelka.
Občinski svet občine Divača pooblašča župana občine Divača, da lahko v skladu s potrebami in
ob izpolnitvi minimalnih normativov za odprtje posamezne vrste oddelka odloči o izdaji soglasja
k odprtju dodatnih oddelkov in dodatnih zaposlitev.
Občinski svet občine Divača pooblašča župana občine Divača, da lahko med letom odloči o
izdaji soglasja k znižanju cene posamezne vrste programov Vrtca (cenika)..
Občinski svet občine Divača pooblašča župana občine Divača, da lahko med letom odloči o
izdaji soglasja k zvišanju cene posamezne vrste programov Vrtca (cenika), če je predlog za
zvišanje cene do 3%.
Občinski svet občine Divača sprejema poslovni čas Vrtca Sežana v Enoti Divača in v Enoti
Senožeče za šolsko leto 2014/2015, kot izhaja iz predloga Vrtca Sežana, (vloga št. 297/31-2014).
Vrtec Sežana določi poslovni čas po posameznih enotah na podlagi ugotovljenih potreb staršev
in ga posreduje občinam ustanoviteljicam skupaj z letnim delovnim načrtom. Vrtec Sežana je v
enotah Vrtca na območju občine Divača dolžan začeti oziroma končati poslovni čas ob izraženi
pisni in utemeljeni potrebi staršev najmanj petih otrok. Vrtec je pri tem dolžan ugotoviti
utemeljene dodatne stroške. Predlog finančne konstrukcije predloži Občini, s katero se skupno
dogovori o načinu pokrivanja le-teh.
Za izjemne primere za sprejem otroka v enote Vrtca Sežana na območju občine Divača izven
poslovnega časa Občinski svet pooblašča župana občine Divača, da na podlagi predloga Vrtca
Sežana, ki pridobi pisne utemeljene obrazložitve potreb staršev in poda pregled utemeljenih
dodatno nastalih stroškov, s sklepom določi čas in obdobje, ko je enota Vrtca dolžna začeti
oziroma končati poslovni čas izven rednega poslovnega časa. O načinu pokrivanja dodatnih
stroškov se Vrtec Sežana in Občina Divača skupno dogovorijo.
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
ŽUPAN:
Drago Božac, l.r.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r
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