Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Prot.n. 4015

Nabrežina, 28.02.2019

OBVESTILO
VPIS V OBČINSKE JASLI “K. ŠTREKELJ”
v SESLJANU
za šolsko leto 2019/2020

Začelo se je vpisovanje otrok v otroške jasli v občini Devin Nabrežina.
Prošnje za vpis lahko predložijo prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Devin
Nabrežina, kot tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča v le-tej občini.
Starši, ki jih zanima služba v predmetu, morajo predložiti prošnjo za vpis na
tiskanem obrazcu, ki je priložen pričujočemu obvestilu, ter jo izročiti občinskemu
vložišču najkasneje do ponedeljka, 1. aprila 2019, do 17. ure.
Prošnjo za vpis mora predložiti oseba, ki ima očetovsko oblast nad otrokom, pri
tem pa mora priložiti:
a) samopotrdilo izdano v smislu OPR št. 445 z dne 28.12.2000 in nadaljnjih
sprememb in dopolnil, na tiskanem obrazcu, ki je priložen pričujočemu obvestilu;
b) potrdilo pristojne javne zdravstvene službe, v primeru da gre za otroka s
posebnimi potrebami, v skladu z zakonom 104/92;
c) kopijo morebitne razsodbe o ločitvi ali razvezi staršev;
d) veljavno potrdilo ISEE
(Če navedeno potrdilo ne bo predloženo, pri sestavi prednostnega vrstnega reda bo
otrok uvrščen na zadnje mesto med tistimi kandidati, ki so ob izpolnjevanju istih
pogojev dosegli enako število točk.)
e) izjavo delodajalca, iz katere izhaja zaposlitev staršev oz. nadomestno izjavo
overjene listine v primeru, da opravljata starša svoboden poklic ali da sta
zaposlena pri javni ustanovi;
f) morebitno naknadno dokumentacijo, ki dokazuje prednostne okoliščine za vpis,
navedene na hrbtni strani tega obvestila.

Datum predložitve prošnje za vpis ne zagotavlja prednosti pri vpisu. Lestvica
bo sestavljena na osnovi pogojev, ki so navedeni v prilogi tega obvestila.
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Ob upoštevanju dejstva, da imajo prednost otroci, ki prebivajo v Občini Devin
Nabrežina, bodo lahko v jasli sprejeti otroci iz drugih občin, dokler bodo zapolnjena vsa
rapoložljiva mesta. Otroci, ki ne prebivajo na občinskem ozemlju, bodo uvrščeni na dno
lestvice; za tiste, katerih starši delajo na ozemlju le-te, bo dodana 1 točka več.
V primeru, da bi bila v obdobju, ko ni možen vpis, na razpolago prosta mesta in da
na lestvici ne bi bilo več kandidatov s stalnim bivališčem na ozemlju devinskonabrežinske občine, bodo lahko sprejete nove prošnje, predložene izven predvidenega
roka za vpis v jasli. Ocenjene bodo in morebiti sprejete na osnovi vrstnega reda prejema
prošenj. Tudi v tem primeru bodo imeli prednost otroci s stalnim bivališčem v Občini
Devin Nabrežina.
Obvezno cepljenje, ki ga predvideva veljavna zakonodaja (ZO št. 73/207,
spremenjen v zakon št. 119/2017) predstavlja predpogoj za sprejem v jasli. Družine bodo
oproščene predložitve ustrezne dokumentacije, ker bo Občina Devin Nabrežina v skladu s
3. bis členom zakona št. 119/2017, dopolnjenim z 8. ter členom ZO št. 148/2017, ki je
bil spremenjen v zakon št. 172/2017, poslala na pristojno zdravstveno službo seznam
vpisanih otrok za preveritev opravljenega cepljenja. Zdravstvena služba bo nato vrnila
občini seznam z navedbo otrok, ki naj ne bi bili cepljeni v skladu z veljavno zakonodajo.
Občina bo naknadno povabila družine, ki se niso ravnale v skladu s navedenimi predpisi,
naj predložijo dokumentacijo o opravljenem cepljenju oziroma oprostitvi, opustitvi ali
odložitvi le-tega. Pred iztekom meseca avgusta 2018 bo Občina Devin Nabrežina, v
skladu z navedenimi zakonskimi predpisi, sporočila pristojni zdravstveni službi
morebitna imena družin, ki niso predložile ustrezne dokumentacije. Zaradi tega bodo vsi
otroci, vključeni v prednostno lestvico, sprejeti z rezervo do zaključitve postopka o
preverjanju obveznega cepljenja v skladu z zakonom št. 119/2017, spremenjenim z
zakonom št. 172/2017.

URAD ZA ŠOLSTVO
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PREDNOSTNI POGOJI ZA VPIS
OPIS PREDNOSTNIH POGOJEV

ŠT. TOČK
(ki jih ni mogoče
seštevati)

 Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo potrdilo pristojne javne
zdravstvene službe

9

 Otroci zapornic, ki prebivajo v zaporu z materjo

8

 Otroci s hudimi družinskimi težavami, ki lahko ogrožajo njihovo
psihofizično stanje, po predhodni presoji občinske socialne službe

7

 Otroci, ki živijo z enim samim staršem z ekonomskimi težavami, po
predhodni ugotovitvi občinske socialne službe

6

 Sirote, ki živijo z enim samim zaposlenim staršem

5

 Otroci z ločenimi ali razvezanimi starši in otroci, priznani od enega
samega starša, ki živijo z enim samim zaposlenim staršem

4

 Otroci z dvema zaposlenima staršema

3

 Otroci z enim staršem študentom in enim zaposlenim ali pa z
obema staršema študentoma, ki sta redno vpisana in obiskujeta
javne oz. uradne ali pravno priznane tečaje z obveznim
obiskovanjem

 Otroci z enim samim zaposlenim staršem

3

1

DODATNO TOČKOVANJE
ŠT. TOČK
 Otroci, čigar bratje ali sestre že obiskujejo občinske jasli v Devinu
Nabrežini

1

 Otroci v čakalnih listah iz prejšnjega leta, za katere je ponovno
predložena prošnja za vpis

1

 Za družinska jedra z več kot dvema otrokoma

 Otroci, ki so bili posvojeni in otroci v rejništvu, na osnovi ustrezne
dokumentacije

1
(ena točka za
vsakega otroka po
prvih dveh)

1

V primeru, da več družin doseže isto število točk, bodo prednost imele, na
podlagi priloženih potrdil ISEE, družine z nižjimi dohodki.
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Obrazec “A”
URADU ZA ŠOLSTVO
OBČINE DEVIN NABREŽINA
PREDMET: PROŠNJA ZA VPIS V OBČINSKE OTROŠKE JASLI
( ki jo je treba predložiti občinskemu vložišču najkasneje do ponedeljka, 1.
aprila 2019 do 17.00)

PODPISANI/ PODPISANA ……………………………………………………………
OČE / MATI OTROKA ………………………………………………………………
ROJENEGA/E V

……………………… DNE …………………………………

BIVAJOČEGA/E V

…………………………………………………………………

TELEFONSKA ŠT.

…………………………………………………………………

PROSI
1. da bi bil lasten otrok sprejet v jasli v šolskem letu 2019/2020
2. da bi službo nudilo slovensko osebje
Da

Ne

(označiti ustrezni kvadratek)

Poleg tega se obvezuje, da bo poskrbel za redno vsakodnevno obiskovanje jasli in
spoštoval sledeči urnik ob izhodu:
o

I°

ČASOVNI PAS

(odhod od 12.30 do 13.00)

o

II°

ČASOVNI PAS

(odhod od 14.00 do 14.30)

o

III° ČASOVNI PAS

(odhod od 15.30 do 16.00)

(označiti ustrezno izbiro)

NAVEDE ANAGRAFSKE PODATKE OBEH STARŠEV ALI OSEB, KI IZVAJAJO
OČETOVSKO OBLAST:
Dekliški priimek in ime matere
…………………………………...
Davčna šifra ……………………………….
Bivališče (samo,če je različno od otrokovega)
……………………………………
Priimek in ime očeta
..………………………………….
Davčna šifra ……………………………….
Bivališče (samo,če je različno od otrokovega)
.…………………………………..
V PRILOGI DOSTAVLJA SLEDEČE DOKUMENTE:


samooverovljenje izdano v smislu OPR št. 445 z dne 28.12.2000 ter
kasnejših sprememb in dopolnil



potrdilo pristojne javne zdravstvene službe za prizadete otroke



izvod razsodbe morebitne zakonske ločitve ali razveze staršev



veljavno potrdilo ISEE
Če navedeno potrdilo ne bo predloženo, pri sestavi prednostnega vrstnega reda bo otrok
uvrščen na zadnje mesto med tistimi kandidati, ki so ob izpolnjevanju istih pogojev dosegli
enalo število točk.



izjavo delodajalca, ki potrjuje zaposlitev staršev oziroma nadomestno
izjavo overjene listine v primeru svobodnega poklica ali zaposlitve pri
javni ustanovi (na priloženem obrazcu)



morebitne naknadne listine, ki dokazujejo prednostne okoliščine za
sprejem v jasli

(označiti ustrezni kvadratek)
Na lastno odgovornost podpisani/a potrjuje resničnost zgoraj navedenih
podatkov.
Datum _____________

Podpis
____________________________

Obrazec “B”

SAMOOVEROVLJENJE
V smislu zakona OPR št. 445 z dne 28.12.2000 in kasnejših
sprememb in dopolnil

PODPISANI/ PODPISANA

………………………………………………………………………………

BIVAJOČ/A V

…………………………………………………………………

TELEFONSKA ŠT.

…………………………………………………………………

IZJAVLJA


da družinsko jedro sestavljajo sledeči člani:

Priimek

Ime

Kraj rojstva

Datum rojstva

……………...

……………………..

……………………..

………………….

………………

……………………..

……………………...

…………………..

……………….

……………………..

……………………...

…………………..

……………….

……………………..

……………………...

…………………..

……………….

……………………..

………………………

…………………..

PODPISANI OČE/MATI OTROKA oz. kdor opravlja starševsko oblast IZJAVLJA:
da je za svojega/o sina/hčer opravil OBVEZNO CEPLJENJE v skladu z uredbozakonom št. 73 z dne 07.06.17 ter kasnejših sprememb in dopolnitev
ZA OTROKE, KI NISO ŠE DOPOLNILI STAROSTI PREDVIDENE ZA PRVI CIKLUS
CEPLJENJA
da namerava za svojega/o sina/hčer opraviti OBVEZNO CEPLJENJE v skladu z
uredbo-zakonom št. 73 z dne 07.06.17 ter kasnejših sprememb in dopolnitev
Podpis: _____________________



da je otrokov oče zaposlen

DA

NE

Navesti poklic, obdobje in kraj zaposlitve ___________________________________
s sledečim urnikom: ___________________________


da je otrokova mati zaposlena

DA

NE

Navesti poklic, obdobje in kraj zaposlitve ____________________________________
s sledečim urnikom: ___________________________

V ta namen prilaga ustrezna potrdila, ki ju je izdal delodajalec oz.
nadomestno izjavo overjene listine v primeru svobodnega poklica ali
zaposlitve pri javni ustanovi (na priloženem obrazcu).


v primeru, da sta eden od staršev ali oba vpisana na javne izobraževalne
tečaje, parificirane ali pravno priznane, z obveznim obiskovanjem navesti
vrsto tečaja in ustanovo, ki ga prireja:
_______________________________________ ___________________________________
__________________________________________________________________________



da znaša pokazatelj premoženjskega stanja ISEE članov družinskega jedra, ki
je priložen prošnji, ______________________ evrov.

Podpisani/ podpisana poleg tega izjavlja:
(navesti morebitne prednostne pogoje za sprejem v jasli na osnovi priloge 1
obvestila)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Poleg tega izjavlja:
-

da izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje na dan predložitve prošnje za vpis;
da je prejel/a informacije v zvezi s postopkom za vpis v občinske jasli
(OBVESTILO V ZVEZI Z VPISOVANJEM) ter informacije v zvezi s 13. in 14.
členom Splošne uredbe EU 1016/679 o varstvu osebnih podatkov (PRILOGA
1).

Na lastno odgovornost podpisani/a potrjuje resničnost zgoraj navedenih
podatkov.
Datum _____________
Podpis
____________________________

V smislu in ob upoštevanju 38. člena DPR št. 445 z dne 28. decembra 2000 in naknadnih
sprememb in dopolnil podpiše vlagatelj izjavo ob prisotnosti pristojne osebe, oziroma jo podpiše
in pošlje skupno z neoverjeno fotokopijo svojega osebnega dokumenta na zadolženi urad.

NADOMESTNA IZJAVA OVERJENE LISTINE - 47. člen DPR št. 445
z dne 28. decembra 2000 in naknadne spremembe in dopolnila
(za osebe v svobodnem poklicu in zaposlene pri javni ustanovi)

Podpisani/-a ________________________________ rojen/-a v ____________________
dne _________________ bivajoč/-a v ___________________________________________
davčna št. __________________________________________________________________
seznanjen s kazenskimi sankcijami, ki jih predvideva 76. člen DPR št. 445 z
dne 28. decembra 2000 z naknadnimi spremembami in dopolnili, v primeru
lažnih izjav in preklicem ugodnosti, morebitno pridobljenih z ukrepom,
izdanim na podlagi lažnih izjav v zvezi z določbami 75. člena omenjenega DPR;
v smislu in ob upoštevanju DPR št. 445/2000 in naknadnih sprememb in
dopolnil pod lastno odgovornostjo
izjavljam
 da sem zaposlen pri ______________________________________________________

__________________________________________________________________________
 da opravljam sledeči svobodni poklic: _____________________________________

__________________________________________________________________________

Izjavljam tudi, da sem seznanjen/-a v smislu in ob upoštevanju 13. člena
zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003, da bodo zbrani osebni
podatki obdelani, tudi s pomočjo računalniških naprav, izključno v sklopu
postopka, kateremu je namenjena pričujoča izjava.

__________________________, dne __________________
Podpisani/-a

____________________________

V smislu in ob upoštevanju DPR št. 445/2000 in naknadnih sprememb in dopolnil
podpiše vlagatelj izjavo ob prisotnosti pristojne osebe, oziroma jo podpiše in pošlje
skupno z neoverjeno fotokopijo svojega osebnega dokumenta na zadolženi urad po faksu,
pošti ali potom poverjene osebe.

Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina
Priloga 1
IZJAVA V SKLADU S 13. IN 14. ČLENOM SPLOŠNE UREDBE EU 2016/679 O VARSTVU
OSEBNIH PODATKOV
Po začetku uporabe Uredbe EU 2016/679 GDPR oz. Splošne uredbe EU o varstvu podatkov z dne
25. maja 2018 Občina Devin Nabrežina / Comune di Duino Aurisina mora obveščati stranke o
načinu uporabe zbranih osebnih podatkov.
Za namene te izjave obdelava podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z
osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje,
beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled,
uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali
kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
Predmet obdelave
Občina Devin Nabrežina / Comune di Duino Aurisina zbira podatke v skladu z zakonskimi predpisi
za obravnavano področje. Zbrani podatki se obdelujejo po načelih poštenosti, zakonitosti in
preglednosti na način, ki zagotavlja zahtevano zaupnost osebnih podatkov in spoštovanje ostalih
posameznikovih pravic. Dajanje zahtevanih podatkov tako z izpolnitvijo predpisanih obrazcev kot
preko uradnih spletnih storitev občinske uprave je obvezno po zakonu in po določbah uredbe. Če
posameznik ne navede zahtevanih podatkov, lahko to vpliva na uveljavljanje njegovih pravic in na
uporabo storitev, ki jih opravlja občina.
Kar zadeva namen in pravno podlago obdelave, je obdelava osebnih podatkov ena od
institucionalnih nalog občine, saj je njen namen tesno povezan z vodenjem odnosov s tretjimi
osebami, v skladu z vsebino tako zakonov ter pravilnikov in statuta občine kot tudi navodil
pristojnih državnih in evropskih organov. Pravna podlaga obdelave podatkov sta v tem primeru
izvrševanje zakonitih obveznosti in izvajanje nalog Občine Devin Nabrežina / Comune di Duino
Aurisina v javnem interesu.
Način obdelave osebnih podatkov
Glede na zgoraj navedene namene bodo podatki obdelani z avtomatiziranimi sredstvi oz. ročno na
način in po postopkih, ki so najustreznejši za namene, za katere se podatki obdelujejo, in
zagotavljajo ustrezno varnost, celovitost in zaupnost obdelanih podatkov.
Obdelovalec podatkov
Pri uresničevanju zgoraj omenjenih namenov in za doseganje institucionalnih ciljev občine se lahko
osebni podatki sporočijo tretjim, v ta namen imenovanim obdelovalcem, kot npr. drugim subjektom
javnega sektorja ter centralnim in lokalnim javnim organom, družbam, ki izvajajo storitve
digitalizacije in arhiviranja podatkov s posledičnim zmanjšanjem števila papirnatih dokumentov,
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hrambe podatkov, upravljanje elektronske pošte in javnih baz podatkov, ter hkrati zavodom
socialnega in pokojninskega zavarovanja, zavarovalnim družbam, državni ali deželni ali lokalni
zdravstveni službi, pravosodnim organom, upravljavcu občinske blagajniške službe, zasebnim
oziroma javnim družbam za izterjavo, za izvajanje naslednjih dejavnosti:
-

-

pridobivanje in hrambo papirnatih dokumentov občine in zbiranje podatkov;
pridobitev plačila;
vodenje evidenc;
odobritev kreditov, ki se vračajo z odbitkom ene petine pokojnine;
plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov;
zbiranje, obdelavo in hrambo podatkov za plačilo javnih subvencij in podpor;
zbiranje, obdelavo in hrambo podatkov za izvajanje zdravstvenih ukrepov v podporo družinam z
nizkimi dohodki;
postopke oddaje naročil za šolske službe, šolsko malico in šolske prevoze;
tiskanje in pošiljanje individualnih sporočil (tudi po elektronski pošti) o matičnih evidencah in
registru stalnega prebivalstva, kaznih na področju urejanja prostora, socialnem in zdravstvenem
varstvu, oziroma institucionalnih sporočil vključno z avtomatizirano obdelavo poslanih in
prejetih sporočil certificirane elektronske pošte (CEP) ter njihovih prilog v uradnih predalih
elektronske pošte občine;
upravljanje priporočenih in prednostnih poštnih pošiljk preko zunanjega izvajalca;
tisk in izpolnjevanje poročil o kaznih zaradi kršenja pravil cestnega prometa, zbiranja odpadkov
ter lokalnih taks in davkov in nasploh vseh dajatev, ki jih nalagajo deželni, državni in evropski
predpisi, ter dostop do institucionalnih baz podatkov.

Občina zagotavlja dostop javnosti do seznama pooblaščenih zunanjih obdelovalcev podatkov, ki se
hrani v njenih uradih, na podlagi pisne zahteve upravičencev za namene, ki jih določa zakon, in v
okviru ureditve na področju varstva osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR 2016/679 ter z
ZU 96/2003.
Hramba podatkov
Hramba je omejena na najkrajše možno obdobje, dokler je potrebna za dosego zgoraj omenjenih
namenov obdelave.
Posameznikove pravice
V skladu s točkama b) in d) 2. odstavka 13. člena ter z nadaljnjimi členi Uredbe od 15. do 21. ter v
predvidenih primerih lahko posameznik uveljavi naslednje pravice, in sicer:
-

dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, in njihov izpisek;
popravek podatkov, ki se nanašajo nanj;
izbris podatkov, ki se nanašajo nanj;
omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo nanj;
prejetje podatkov, ki se nanašajo nanj, v struktuirani, splošno uporabljeni in berljivi obliki, v
primeru avtomatizirane obdelave;
ugovor obravnavi osebnih podatkov , ki se nanašajo nanj.
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Giovani. Turismo, U.R.P. e rapporti con la squadra della Protezione civile
Urad za šolstvo, kulturo, šport, mlade, turizem, USJ in upravljanje ekipe prostovoljcev civilne zaščite
Aurisina - Nabrežina, 102 34011 AURISINA–NABREŽINA (TS) - Tel.: 040–2017/375/376–Fax: 040 – 201 307
P.I./id DDV/C.F./D.Št. 00157190323
Responsabile del P.O. – Vodja OE dott. Mitja Čebulec
E mail: mitja.cebulec@comune.duino-aurisina.ts.it
http://www.comune.duino-aurisina.ts.it

Posameznik uveljavi naštete pravice z zahtevo, ki jo je treba poslati na naslov elektronske pošte
istruzione,duinoaurisina@pec.it
Posameznik lahko vloži pritožbo pri nadzorniku za varstvo osebnih podatkov s sedežem v Rimu na
naslovu via Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771) na način ter po navodilih, ki so objavljeni na
uradnih spletnih straneh nadzornega organa www.garanteprivacy.it.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Občina Devin Nabrežina / Comune di Duino Aurisina je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih
podatkov imenovala odvetnika Micheleja Gorgo.
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MESEČNE CENE ZA STORITEV OBČINSKIH OTROŠKIH JASLI
odobrene s sklepom občinskega odbora št. 31 z dne 19.03.2018
v veljavi od 1. marca 2018

Dohodkovni razred po kazalcu ISEE

A

do 10.000,00 €

I. skupina
čas odhoda
12.30 – 13.00

II. skupina
čas odhoda
14.00-14.30

III. skupina
čas odhoda
15.30-16.00

€ 250,00

€ 272,70

€ 295,40

B

od 10.000,01 €

do 17.000,00 €

€ 294,10

€ 320,90

€ 347,60

C

od 17.000.01 €

do 25.000,00 €

€ 346,00

€ 377,40

€ 408,90

D

od 25.000.01 €

do 35.000,00 €

€ 380,70

€ 415,20

€ 449,90

€ 418,70

€ 456,70

€ 494,80

E

potrdilo ISEE ni bilo predloženo
oz. kazalec znaša več kot
35.000,01 €

)

Starši, ki imajo v jaslih vključenih dva ali več otrok, plačajo za prvega polno ceno storitve, za naslednje pa se priznava 25-odstotno
znižanje cene.
Za mesec, ko poteka uvajanje otroka, se cena programa odmeri po dnevih prisotnosti otroka, in sicer dvajseti del mesečne oskrbnine
se pomnoži s številom dni rednega bivanja v jaslih, znesku pa se prišteje še cena, odmerjena kot sledi: število dni uvajanja se
pomnoži z eno dvajsetino cene za 1. skupino (čas odhoda 12.30 – 13.00) za odgovarjajoči dohodkovni razred otrokove družine.
Če otrok ne obiskuje jasli za 5 ali več zaporednih dni, se od mesečne cene odbijejo stroški prehrane v višini 4,10 evra na dan.

