OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Številka: 032 0028/14-12
Datum: 8. 3. 2017
SKRAJŠAN

ZAPIS

12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 8. marca 2017, s
pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Jernej Brglez, Lovro Bačun, Monika Pevec, Dragica Jurše
OPRAVIČENO ODSOTNI: Simon Mesarič
VABLJENI PROSOTNI: Zdenka Steblovnik Župan, podžupanja
ZAPISNIKARICA: Hedvika Potočar
AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Jernej Brglez, ki je uvodoma
pozdravil vse navzoče.
Ugotovil je, da so na seji prisotni 4 člani od 7, kolikor jih odbor šteje, zato je odbor
sklepčen in lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.

AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE
Predsednik je podal kratek pregled realizacije sklepov 11. redne seje odbora ter dal zapisnik
v obravnavo in potrditev.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje. Odbor je
soglasno (s 4 glasovi) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo sklepov in skrajšan zapisnik 11.
redne seje odbora.
Po sprejemu 1. sklepa se ob 18.06 seji pridruži Barbara Jert.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik je dal v obravnavo in sprejem predlagani
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava osnutka dokumenta Cilji in strategija za spremljanje kakovosti ter omogočanje
in zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje v Občini Ruše
5. Aktualna problematika v zvezi z Osnovno šolo Janka Glazerja
6. Razno
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Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 12. redne seje.

AD/4
OBRAVNAVA OSNUTKA DOKUMENTA CILJI IN STRATEGIJA ZA SPREMLJANJE
KAKOVOSTI TER OMOGOČANJE IN ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI RUŠE
Podžupanja Zdenka Steblovnik Župan predstavi osnutek dokumenta Cilji in strategija za
spremljanje kakovosti ter omogočanje in zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje v
Občini Ruše, razloge za njegovo pripravo, izhodišča in namen. Poudarila je, da ima občina
na področju vzgoje in izobraževanja določene temeljne obveznosti in odgovornosti do
zagotavljanja pogojev, ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in v šolski zakonodaji
(ZOVFI). Vsled tega izhaja pravica lokalne skupnosti do kakovosti vseh oblik vzgoje in
izobraževanja, ki poteka na območju občine.
Po uvodni predstavitvi dokumenta je predsednik odprl razpravo v katero so se vključili vsi
prisotni člani odbora. Vsi so izrazili pozitivno mnenje glede potrebe po tovrstnem strateškem
dokumentu v občini, ki bi naj bil dolgoročno zastavljen. V nadaljevanju so člani ODD podali
svoje predloge, mnenja in razmišljanja glede vsebinskih dopolnitev, predvsem na področju
strategije podpore nadstandardnih dejavnosti OŠ in načrtovanja usposabljanja občanov za
potrebe zaposlovanja v podjetjih v O Ruše. Podžupanja je v sklopu razprave podala dodatna
pojasnila in sodelovala v splošni razpravi. Nekaj poudarkov in zaključkov iz razprave:
- Nadstandardni program OŠ v naši občini bi moral sistemsko vključevati poklicno
svetovanje in usmerjanje otrok na osnovi ugotavljanja njihovih potencialov (testiranja)
in bi se moralo začeti že v vrtcu – različne oblike predstavitve poklicev otrokom (npr.
kot izbirni predmet, predstavitev poklicev s filmi, praktične izkušnje v poklicih med
počitnicami,…).
- V smislu aktivnejšega vključevanja podjetij v občini v predstavitve poklicev učencem
in njihovim staršem so že narejeni večji premiki (občina je organizirala sestanek z OŠ
in je sedaj od vodstva OŠ in podjetij odvisno, kako in ali bodo te aktivnosti speljane)
- Pravkar poteka projekt omogočanja usposabljanja (prekvalifikacij oz. dokvalifikacij) za
podjetja v občini, kjer smo vključili kot izvajalca MIC (medpodjetniški izobraževalni
center TŠC Maribor) in GSKŠ Ruše ki lahko nudi prostore.
- Podžupanja se je zahvalila članom odbora za aktiven prispevek predlogov za
dopolnitev dokumenta, ki bodo upoštevani v končni verziji.
ODD ni ob tej točki sprejel nobenega sklepa, saj bo dokument obravnavan v končni obliki na
redni seji ODD pred naslednjo sejo OSOR.

AD/5
AKTUALNA PROBLEMATIKA V ZVEZI Z OSNOVNO ŠOLO JANKA GLAZERJA
Predsednik je pozval podžupanjo, da predstavi aktualno problematiko v zvezi z OŠ Janka
Glazerja Ruše.
Podžupanja je predstavila stanje v zvezi s prejetimi anonimnimi dopisi (člani so jih v gradivu
seje prejeli kot priloge, skupaj z odgovori šole in vsemi dopisi in posredovanjem občine v
zvezi s tem) , postopkom imenovanja treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ ter podala
pojasnila na vprašanja glede zakonskih podlag in vlogi OSOR ter SZ OŠ pri postopku
imenovanja ravnatelja.
Ob 19.14 se seji pridruži Martin Lesjak.
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V razpravo so se vključili vsi prisotni člani ODD in podžupanja. Povzetki razprave:
- Anonimni dopisi in odgovori ravnatelja so bili s strani Občine (v skladu s pristojnostmi)
posredovani na ustrezne organe (MIZŠ, šolska inšpekcija), ki se bodo odločili, kako
ukrepati v zvezi s tem.
- Kakovost načrtovanja in izvajanja nadstandardnih programov OŠ je odvisna
predvsem od sodelovanja občine in vodstva šole. S slednjim občina ni najbolj
zadovoljna. Podžupanja je pojasnila razloge.
- Ker sledi postopek imenovanja novega ravnatelja OŠ, je pomembno, da se pri tem
Svet zavoda OŠ odloča na podlagi strokovnih argumentov in ne politike. Zato je
pomembno, da se aktivno in odgovorno vključijo predvsem predstavniki v SZ staršev
in lokalne skupnosti.
- Predstavniki občine (3) v SZ OŠ so trenutno v postopku obravnave KMVVI.
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje sklep številka 3. Odbor je soglasno (s 6
glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga KMVVI, da naj kandidati za predstavnika
ustanovitelja v Svet zavoda OŠ h kandidaturi priložijo tudi kratko predstavitev
(življenjepis).
AD/6
RAZNO
Predsednik je odprl razpravo pod točko razno. Postavljeni sta bili vprašanji:

-

CEZAM prosimo za pojasnilo glede povečanja cen storitev v bazenu Ruše?
CEZAM prosimo za pojasnilo glede organizacije kresovanja ob 1. maju, oziroma ali so
za to predvidena sredstva?

Predsedujoči Jernej Brglez se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 20.04

Zapisnikarica:
Hedvika Potočar

Predsednik odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez, l.r.
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