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Datum:  27.11.2013  

 

ZAPISNIK 19. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V 
SREDO,  DNE, 27.11.2013 OB 17. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD. 
 
Seje odborov so  javne. 
 
Prisotni so bili naslednji člani in predsednik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti: Franc Škrabe, Matej Golavšek, Henrika 
Gominšek, Franci Cigler, Jolanda Stojnić in Cvetka Napotnik. 
Opravičeni: Marko Repnik, Borut Podlinšek in Marjan Golavšek. 
Drugi prisotni: župan Vinko Debelak in  Klaudija Kač. 
 
Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane. 
Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s 
predsednikom 6 članov in da je odbor sklepčen. Prebral je predlagani dnevni red, ki 
je bil soglasno sprejet. 
- ugotovitev prisotnosti 
- sprejem dnevnega reda 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 08.10.2013 

2. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu OŠ Prebold za šolsko leto 
2013/2014 

3. Predlog odloka o ustanovitvi JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
4. Poročilo o ukrepih  dolžnikov OŠ Prebold  
5. Razno  

 
K 1. točki dnevnega reda 
Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti  
Franc Škrabe je pregledal zapisnik prejšnje seje in realizacijo sklepov.  Ker na  
podani zapisnik ni bilo pripomb, je bil sprejet naslednji sklep: 
 

Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 08.10.2013. 

 
 
K 2. točki dnevnega reda: 
Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu OŠ Prebold za šolsko leto 
2013/2014 
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Predsednik je predstavil, da je v šolskem letu 2013/14  trenutno 14 oddelkov. V 
skladu z Zakonom o vrtcih mora biti v oddelkih I. starostnega obdobja zagotovljena 
sočasna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice najmanj 6 ur, v oddelkih II. starostnega 
obdobja pa najmanj 4 ure. Neposredna delovna obveza vzgojiteljic je 6 ur 
neposrednega dela z otroki, pomočnic vzgojiteljic pa 7 ur dnevno. Vzgojno 
izobraževalno delo je od 6.00 do 15.45, poslovni čas vrtca od 5.30 do 16.30. V 
skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih v vrtcu je 
za opravljanje celovitega vzgojno varstvenega procesa zaposlena ena pomočnica 
ravnatelja in 28 strokovnih delavk.  
Zaposleni so še  svetovalna delavka  v deležu 0,10 ter pomočnik vzgojitelja v deležu 
0,25, kateri je dodatno financiran iz proračuna občine.  
Administrativna in računovodska delavka je po normativih določena v deležu  1,86, 
zaposlena pa je 1 ima pa povečan obseg dela. 
Dodatno je do polnega delovnega časa sistemiziran hišnik, ki je sicer določen z 
normativom 0,78 za vrtec in ga v deležu 0,22 do polnega delovnega časa financira 
občina iz naslova dodatnega dela za telovadnico.  
Delo čistilk obsega poleg površin vrtca tudi površine občinske knjižnice Prebold, 
večnamenske prostore pod knjižnico ter prostore občine. Za ta dela je določena ena 
čistilka, ki delno dopolnjuje delo v šoli in je dodatno financirana v deležu 0,95. 
Kuharice so zaposlene  2, toliko jih pripada tudi po normativu, zaposleni sta tudi 1,5 
pomočnici kuharic po normativu.  
Perica je zaposlena 0,50 v deležu do polnega delovnega časa. 
Vseh zaposlenih v vrtcu je 38,35. 
Predsednik je predlagal, da se sprejme predlagana sistemizacija (priloga 1). 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej Golavšek je vprašal, če je povpraševanje po popoldanskem varstvu? 
OŠ in vrtcu je posredovan Katalog javnih del za leto 2014 s predlogom, da se 
vključijo v sistem javnih del. 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 

Sklep št. 2:   

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu Občine Prebold,  da  sprejeme  predlagano  sistemizacijo 
OŠ Prebold – OE Vrtec   za šolsko  leto 2013/14. 

 
K 3. točki dnevnega reda: 
Predlog odloka o ustanovitvi JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
Predsednik  je predstavil predlog  Odloka Občine Žalec o ustanovitvi JZ ZD »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec, z utemeljitvijo, da Občine Prebold, Polzela in Braslovče 
nimajo več ustanoviteljskega  deleža, ker nimajo premoženja in bi po novem imeli 
solastniški delež samo Občina Žalec – 79,89%, Občina Vransko-19,82% in Občina 
Tabor-0,29%. 7. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti predpisuje obseg osnovne 
zdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo zdravstveni domovi, postaje ali zasebni 
zdravstveni delavci. JZ ZD dobiva sredstva od ZZZS seveda tudi za občane Občine 
Prebold, zato se postavlja vprašanje organiziranosti zdravstva v občini Prebold. Če v 
občini ni zdravstvenega doma mora občina v sodelovanju z ZZV zagotoviti izvajanje 
preventivnih  in drugih programov v osnovnem zdravstvu s pogodbo z drugim ZD, ZP 
ali zasebnikom, ki opravlja zdravstveno službo na podlagi koncesije. V 25. členu 
Zakona piše, da se  JZ ZD na primarni ravni ustanovi, spremeni ali razširi dejavnost 
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ali preneha le s soglasjem ministra pristojnega za zdravje in po predhodnem mnenju 
ZZZS. 

 
V razpravi so sodelovali: 
Župan je dejal, da so v ZZZS Celje mislili, da mi delamo svoj zavod. Poleg tega 
imamo ostale izločene občine čez 15.000 prebivalcev, katerim moramo zagotavljati 
osnovno zdravstveno varstvo. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji:  

 
Sklep št. 3:  
Občina Prebold poziva Občino Žalec, da pridobi v skladu s 25. členom  Zakona 
o zdravstveni dejavnosti potrebna soglasja in mnenja ministrstva, pristojnega  
za zdravje in  mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
Po pridobljenih soglasjih bomo Predlog odloka obravnavali na seji Občinskega 
sveta Občine Prebold. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 
Poročilo o ukrepih  dolžnikov OŠ Prebold  
Predsednik povedal, da smo se sestali z ravnateljem in računovodsko delavko ter g. 
župan in pregledali vse dolžnike, ter sprejeli naslednje ukrepe: 
Za odpis se pripravi sedemnajst dolžnikov v skupnem znesku 3.157,25 eur. 
Za štiri dolžnike se obvesti Center za socialno delo. Njihov skupni dolg do valute 
18.11.2013 znaša 13.181,22 eur.  
Za dva dolžnika se obvesti občino dolžnika. Dolžnikoma smo poslali tudi opomin pred 
izvršbo. Njun skupni dolg do valute 18.11.2013 znaša 1.428,36 eur. 
Pri petnajstih dolžnikih pa je podana izvršba in se dolg odplačuje, oz. se poda nova 
izvršba na partnerja. Njihov skupni dolg do valute 18.11.2013 znaša 12.030,40 eur. 
Število vseh obravnavanih vlog je bilo  38, njihov skupni dolg znaša 29.797,23 eur. 
 

 
V razpravi so sodelovali: 
Franc Cigler je vprašal, zakaj šola ni ukrepala že prej. 
Predsednik je povedal, da je, pa ni bila uspešna pri izterjavah, ker določeni nimajo 
prilivov. 
 
K 5. točki dnevnega reda: 
Razno  
Cvetka Napotnik je vprašala, če občina ne bo nič naredila, ker se poslovalnica Banke 
Celje zapira? 
Župan je dejal, da je bil opravljen razgovor z vodstvom banke in da je  to njihova 
poslovna odločitev, na katero nimamo vpliva, lahko pa se občani prestavijo na PBS, 
ki deluje v prostorih Pošte Prebold. 
 
Seja je bila končana ob 18.10 uri. 
 

 

Posredovano: 

 Županu 

 članom odborov  

Predsednik odbora za negospodarstvo in 

javne službe družbenih dejavnosti 

Škrabe Franc  

 


