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Odbor za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti
Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold
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Številka:   
Datum:   22.3.2012

Z  A  P  I  S  N  I  K

11. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   
DNE,  21.3.2012 OB 17. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD.

Seje odborov so  javne.

Prisotni so bili člani in predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti: Franc Škrabe, Borut Podlinšek, Henrika Gominšek, Franci 
Cigler, Marko Repnik, Jolanda Stojnić in Cvetka Napotnik, Matej Golavšek
Neopravičen: Marjan Golavšek
Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Tjaša Skočaj Klančnik

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 7 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 10. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti 

2. Dolžniki najemniških stanovanj ( priloga  Seznam  dolžnikov - zaupno ) 
3. Poročila javnih zavodov 

3.1       Osnovna šola Prebold
            3.2      II. Osnovna šola Žalec
            3.3      UPI Ljudska univerza Žalec
            3.4      Medobčinska splošna knjižnica Žalec
            3.5      Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
            3.6.     Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

4. Razno

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 10. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti 
Na podani zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 10. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti.



K 2. točki dnevnega reda:
Pregled dolžnikov najemniških stanovanj :
Predsednik Franc Škrabe je predstavil stanje dolžnikov na dan 29.2.2012, stanje je 
sledeče : ZAUPNO!

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani in bili razočarani nad delom upravnikov ter 
povečevanjem dolga ter obravnavanju vedno istih dolžnikov so bili sprejeti naslednji 
sklepi:

SKLEP št. 2:
najemnik–ker se dolžnik ne drži dogovora, da bo poleg rednih obrokov 
poravnaval še dolg za nazaj, se vloži tožba za izselitev.
najemnik–postopek se nadaljuje.
najemnik–postopek se nadaljuje.
najemnik - postopek se nadaljuje.
najemnik - postopek se nadaljuje.
najemnik – po stanju 29.2.2012 dolg poravnan v celoti.
najemnik - postopek se nadaljuje.
najemnik –v kolikor se bo dolg povečeval gremo v tožbo.
najemnik – v kolikor se bo dolg povečeval gremo v tožbo.
najemnik –  v kolikor se bo dolg povečeval gremo v tožbo.
najemnik – postopek se nadaljuje.
najemnik – postopek se nadaljuje.
najemnik – postopek se nadaljuje.
najemnik – v kolikor se dolg povečuje gremo v tožbo.
najemnik - v kolikor se dolg povečuje je potrebno takoj ukrepati.
najemnik – občina opravi razgovor za preselitev v manjše stanovanje.
najemnik – postopek se nadaljuje.
najemnik – dolg, 355,38 €. Ugotovljeno je bilo, da ima dolžnica nepremičnine, 
zato je potrebno dolg iztirjati. 

SKLEP št. 3:
najemnik – vložimo tožbo za izselitev in uredimo trajnik na željo dolžnika.
najemnik – tožba  za preselitev v manjše stanovanje  - takoj.
najemnik – vložimo tožbo za izselitev – takoj.
najemnik – vložimo tožbo za izselitev.

Sklep št. 4:
Najemnici in najemnici nemudoma pozovemo na razgovor in jim predlagamo 

zamenjavo z manjšim stanovanjem.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da se obravnavajo vedno isti dolžniki, zato se 
postavlja tudi vprašanje glede učinkovitosti upravnikov. V postopkih izterjave ali 
izselitve so dolžniki že več let, vendar postopki še vedno niso zaključeni.

Sklep št. 5:
Na sodišče se pošlje prošnja za prednostno obravnavo dolžnikov.



V razpravi je bilo izpostavljeno, nezadovoljstvo stanovalcev glede dela upravnika 
Borisa Viranta, prihaja vse več pritožb na neopravljanje dela upravnika (ne pošilja
opominov, obresti poleg opominov, niso izpeljani ali prepozno izpeljani postopki 
izterjave oziroma ostali postopki glede dolžnikov, hišni red, odpravljanje
pomanjkljivosti,…) z upravnikom se opravi razgovor in se razmisli o zamenjavi 
upravnika.

Sklep št. 6:
Upravnika Borisa Viranta se pozove na razgovor,  glede upravljanja stanovanj.

K 3. točki dnevnega reda:
Poročila javnih zavodov
Predsednik je predstavil letna poročila javnih zavodov:

3.1. Osnovna šola Prebold
OŠ Prebold je izvajala dejavnosti predšolskega varstva v vrtcu v skladu z 
usmeritvami kurikula, osnovnega izobraževanja splošnega tipa, izvajanja 
nacionalnega programa izobraževanja v skladu z normativi in standardi in  izvajala 
druge vzgojno-izobraževalne programe dogovorjene v občini. Šola ima še dodatne 
dejavnosti in presegajo plane, ki jih naredijo med letom. Predšolsko varstvo so 
izvajali v skladu s postavljenimi cilji, ki so pomenili predvsem kakovosten program 
dejavnosti predšolske vzgoje z izvajanjem kurikula na strukturi, posredni in procesni 
ravni. V letu 2011 se je odprl 13 oddelek vrtca, , tri oddelke so nastanili v prostorih 
šole in premestili oddelke 1. razreda. Šolsko leto 2011/2012 se je prvič v zgodovini 
vrtca pri šoli začelo s trinajstimi oddelki, temu primerno je bil narejen tudi LDN vrtca.

1. Finančno poslovanje
V letu 2011 je OŠ Prebold prejela 2.580.419,77 € sredstev, porabili so jih 
2.563.546,76  €. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 je bila  16.873,01 €.

Pregled poslovanja od leta 2008 - 2010
2009 2010 2011

Prihodki 2.406.214,13 2.495.008,13 2.580.419,77

Odhodki 2.397.970,22 2.476.266,75 2.563.546,76

Razlika 8.244,21 18.741,38 16.873,01

Pregled poslovanja v letu 2010 ločeno šola – vrtec
ŠOLA VRTEC

leto 2010 2011 2010 2011
prihodki 1.642.573,38 1.642.522,60 849.983,66 937.897,17
stroški 1.676.825,50 1.631.231,66 835.012,16 932.315,10
razlika        3.769,88 11.290,94   14.971,50 5.582,07

Razlika 11.290,94 € pri poslovanje šole je na ravni preteklega leta. To so dosegli z 
racionalizacijo porabe. Razlika pri vrtcu, je nastala zaradi večanja števila oddelkov, 
kjer so zaposlili samo nujni kader, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ostalega 



vzporednega kadra pa ne. Prav tako je večji prihodek zaradi polnosti oddelkov, saj so 
imeli v oddelkih maksimalno število otrok. Čeprav kaže poslovanje za leto 2011
izrazito pozitivno bilanco, računovodsko stanje 2011 ni odraz splošnega poslovnega 
uspeha. Poslovni izkaz še vedno bremenijo dolgovi iz preteklih let, ki so jih morali 
zaradi zapadlosti dolga dolžnikov ali nemogoče izterjave odpisati oziroma so morali 
ugotovljeni dolg iz lanskega leta (preteklih let) z racionalizacijo poslovanja izniči.

Poslovni rezultat je z leto 2011 pozitiven in sicer v višini 16.873,01 €. 

Na šolskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 11.290,94 €.
Na vrtčevskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 5.582,07 €.

Prihodki osnovne šole Prebold so razdeljeni na:
- Prihodke iz republiškega proračuna
- Prihodke iz občinskega proračuna
- Prihodke od prodaje storitev iz opravljanja javne službe
- Prihodke od prodaje storitev na trgu
- Finančne prihodke

Prihodki iz republiškega proračuna, ki vsebujejo 53,7% vseh prihodkov in so v 
primerjavi s preteklim letom 1,8 % višji  ter zajemajo:
- prihodki za plače 82,4%
- prihodki za pokojninski sklad 1,4%
- prihodki za jubilejne nagrade, regres  LD, odpravnine, solidarnostne pomoči 2,6%
- prihodki za materialne izdatke 2,5%
- prihodki za regresirano prehrano in prevoz na delo 3,9%
- prihodki za regresirano prehrano otrok 2,6%
- prihodki za šolo v naravi 0,3%
- prihodki za ekskurzije 0,2%
- prihodki za učila 0,2%
- prihodki za šport 0,2%
- prihodki za specialne stroške po pogodbah in sklepih 0,1 %
- prihodki za brezplačni vrtec za drugega otroka 3,6%

Prihodki iz občinskega proračuna predstavljajo 33,7% vseh prihodkov in so za 7% 
višji kot v letu 2010 in zajemajo:
- prihodke za plače 77,8 %
- prihodke za materialne izdatke 9,8 %
- prihodki za investicijsko vzdrževanje 1%          
- prihodki za šport 0,1%
- prihodki za ostalo 2%
- prihodki za razliko v ceni-ostale občine  9,3%

Prihodki od prodaje storitev in opravljanja javne službe predstavljajo 1,2% vseh 
prihodkov in so v primerjavi z letom 2010 za 5,9% višji. Med te prihodke so vključeni 
prihodki od:
- oskrbnin 50,6%
- prehrane otrok 35,7%
- učencev za šolo v naravi 4,3 %
- učencev za ekskurzije 1 %



- učencev za ostale namene/material za pouk, vstopnine, prevoz 8,4%

Prihodki od prodaje storitev na trgu predstavljajo 1,2% vseh prihodkov in so za 7,1% 
nižji  kot v letu 2010. Sem so vključeni:
- prihodki od prehrane delavcev in zunanjih uporabnikov 67,9%
- prihodki od najemnine šolske telovadnice in ostalih storitev 32,1%.

Poslovni odhodki osnovne šole Prebold zajemajo :
- stroški materiala in blaga predstavljajo 11,4% vseh stroškov in so v primerjavi s 
preteklim letom za  1,6% višji. Med te stroške spadajo: 
* porabljen material/pisarniški,čistilni,strokovna lit., živila, drug material, del DI- 65,5%
* porabljena energija, kuriva, plin, voda – 34,5%,

- stroški storitev predstavljajo 6% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom 
za 8,6%  nižji. Med te stroške spadajo : 
- stroški storitev povezanih z dejavnostjo /ŠVN, ekskurzije, drugo/ (39,6%)
- stroški intelektualnih storitev /zdravstvene storitve, izobraževanje/ (7,7 %)
- komunalne in komunikacijske storitve /odvoz smeti, telefon, dimnikarske storitve/ 
(10,5 %)
- prevozni stroški (9,3 %)
- stroški za službena potovanja (1,5 %)
- stroški storitev povezani z vzdrževanjem, zavarovanjem, varovanjem (26,7 %)
- stroški storitev fizičnih oseb (4,4 %)
- bančne storitve (0,3 %)

- amortizacijo, ki predstavlja 1,2 % vseh stroškov. Obračunana je v skladu s 
predpisanimi zakonskimi stopnjami. Del stroškov amortizacije v višini 240.890,79 € 
smo prenesli v breme sredstev v upravljanju, stroški amortizacije pridobljenih 
sredstev z donacijami pa se pokrivajo iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev.

- stroški dela, ki med vsemi stroški predstavljajo največji delež, to je 81,4 %. V 
primerjavi z letom 2010 so za 5,9 % višji, njihova višina pa je usklajena z Zakonom o 
sistemu plač javnih uslužbencev in s Kolektivno pogodbo. Stroški dela so:

- plače (89,7 %)
- pokojninski sklad (1,7 %)
- regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči (3,7 %)
- drugi stroški /prehrana, prevoz na delo/ (4,9%)

- drugi stroški predstavljajo stroške davka od zavarovalnih poslov. 

2. Pregled števila otrok oz. učencev
V  šolskem letu 2011/12 je bilo v šolo vpisanih 345 učencev (v letu 2010/2011 344
učencev ), v vrtcu pa je število  otrok 216, ki so razporejeni v 13 oddelkov (v letu 
2010/11  197  otrok v 12 oddelkih ).

3. Kadri   
V letu 2011 je bilo na šoli 60 zaposlenih, v vrtcu 32. Skupaj 92 zaposlenih.  



4. Ocena uspeha  .  
Osnovna šola meni, da so poslovali dobro. Finančno so uspeli  izničiti iz izgubo 
preteklih let. Delal so racionalno s sredstvi in ves čas poudarjali racionalno porabo 
energentov in materiala. Zaradi omejenih sredstev za izobraževanje so le-ta omejili. 
Na pedagoškem področju realizirali  cilje iz LDN šole in vrtca. V nekaterih segmentih 
so cilje presegli, saj so se prilagajali in  ustregli okolici z več sodelovanja med šolo, 
starši in drugimi uporabniki. Nekaj učil, didaktičnih pripomočkov so kupili s sredstvi 
šolskega sklada, nekaj sredstev pa je bilo porabljenih za socialne transferje najbolj 
ogroženih učencev. Materialno so začeli s sanacijo kletnih prostorov šole in uredili 
kletno učilnico. Prav tako so bili napravljeni pomembni koraki za dozidavo in 
generalno obnovo vrtca. Pridobili so novi objekt s štirimi  novimi igralnicami in 
dozidan objekt z večnamenskim prostorom.

V razpravi je bilo izpostavljeno:

Župan: V letnem poročilu bo bilo potrebno prikazati strukturo prihodkov in odhodkov, 
želi bi, da bi bilo razvidno npr. pri ceni vrtca, ki je oblikovana glede na metodologijo, 
za kaj se porabijo določeni % cene vrtca (nakup igral, hrana,…)

Predsednik: Prejšnja leta je bila k letnemu poročilu priložena tabela s strukturo 
prihodkov in odhodkov, tabelo bomo naknadno zahtevali od OŠ Prebold, želel bi 
pohvaliti metodo IKT, ki zelo dobro vpliva na otroke

Župan: nismo zadovoljni z vodenjem vrtca?

Sprejet je bil naslednji:

7.SKLEP: Ravnatelja OŠ Prebold se povabi na Občinski svet, kjer bo predstavil 
Letno poročilo Osnovne šole Prebold.

8.SKLEP: Upravi pridobi tabelo strukture odhodkov in prihodkov.

3.2. II. Osnovna šola Žalec
II. Osnovna šola Žalec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja prilagojen 
program z nižjim izobrazbenim standardom, v katerem izobražuje otroke z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so 
vključeni otroci z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Delež občin –
ustanoviteljice je : Prebold 12%, Žalec 53%, Polzela 13%, Braslovče 12%, Vransko 
6% in Tabor 4%.
V začetku šolskega leta 2011/12 je bilo vpisanih 48 otrok. Iz občine Prebold obiskuje 
II. OŠ Žalec 1 učenka, za katero tudi plačujemo.

1. Finančno poslovanje
V letu 2011 je II. Osnovna šola  ustvarila je 709.166,10 €  (2010 - 687.696,84 €)  
prihodkov in 706.755,87 €  ( 2010 - 686.944,47 €)  odhodkov. Prihodki in odhodki za 
3% višji v primerjavi z letom 2010.

Prihodki so razdeljeni na:
- Prihodke iz javnih sredstev      582.554,09 €
- Prihodki ustanoviteljev             86.412,19 €



- Prihodki iz  javne službe        37.625,46 €
- Prihodki pridobljeni na trgu      2.219,87 €
- Finančni in drugi prihodki       354,49 €

Iz državnega proračuna je šola prejela 82% prihodkov in ti prihodki zajemajo:
- dotacije za plače in druge izdatke zaposlenim,
- dotacije za materialne stroške,
- dotacije za izobraževanje, učne pripomočke, učbenike,
- subvencije za šolo v naravi, ekskurzije in
- dotacije iz Evropskih sredstev.

Dotacije iz državnega proračuna so bile nižje od planiranih za 1%, ker je MŠŠ med 
letom ukinilo dotacije za izobraževanje ter učila in učne pripomočke, dodatno pa so 
pridobili evropska sredstva na razpisu za projekt Cempius.

Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 12 % vseh prihodkov in so za 6 % višji
od leta 2010 in za 1 % nižji od planiranih. Sem so vključeni prihodki za:
materialne izdatke, ; ti so za 3% nižji od planiranih,
prevoze otrok v šolo,
sredstva za dogovorjeni program.  

Med prihodke od prodaje storitev iz opravljanja javne službe, ki predstavljajo 5% 
delež vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2010 višji za 32%. Med te so vključeni 
prihodki od:

- učencev za šolo v naravi, ekskurzije, učbenike in ostalo,
- povračila za delavce, ki opravljajo delo na več zavodih,
- sredstva ZRSZZ za plače javnih delavcev
- in ostale storitve iz opravljanja javne službe.

Finančni prihodki vsebujejo obresti od sredstev na vpogled.
Drugi prihodki : to so povračila zavarovalnice za škodo.

Odhodki:
- stroški materiala predstavljajo 5% vseh stroškov in zajemajo stroške: pisarniškega 
materiala, strokovne literature, ogrevanja in goriva, porabljene električne energije, 
materiala za vzdrževanje ter drugega materiala. Stroški materiala so v primerjavi s 
preteklim letom za 3% višji zaradi višjih stroškov ogrevanja in električne energije;

- stroški storitev obsegajo 6% vseh stroškov, ti so v primerjavi z letom 2010 za 30% 
višji, med te stroške vključujejo: storitev povezane s poukom, stroški prehrane 
učencev, šolske  ekskurzije, šola v naravi, telefon in poštnina, strokovno 
izobraževanje zaposlenih, stroške zavarovanja, vzdrževanje objektov in opreme, 
storitve fizičnih oseb, pogodbeno delo, avtorski honorarji in druge storitev. Na 
povišane stroške storitev so vplivali stroški vključitve delavcev šole v projekt 
Cempius, stroške smo pokrivali z dotacijami iz Evropskih sredstev.

- stroški dela predstavljajo 88 % vseh stroškov, v primerjavi z letom 2010 so ostali 
nespremenjeni. Delimo jih na: bruto plače, prispevke delodajalca, drugi stroški 
dela:regres,jubilejne nagrade in odpravnine,davek na izplačane plače in premije 
KDPZJU in povračilo za prehrano in prevoz.



Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 je 1.852,95 €, na dan 31.12.2011 
je bilo zaposleno 22,40 delavcev.

2. Ocena uspeha
II. Osnovna šola Žalec je ustvarila presežek odhodkov v višini 2.685,60 €.

3. Občina Prebold
V letu 2011 je občina Prebold za materialne stroške in stroške prevoza za eno 
učenko namenila II. Osnovni šoli Žalec sredstva v višini 2.322,29 €.

Na področju investicijskega vzdrževanja stavbe  - stavba je last Občine Žalec. 

Predsednik je povedla, da imajo nekatere občine (vransko, Tabor) likvidnostne 
težave, zato niso poravnale vseh obveznosti do II. OŠ Žalec.

Po razpravi je bil sprejet naslednji:

9. SKLEP: V nadalje je potrebno v povzetku letnega poročila posredovati tudi 
podatek glede plačil oz. neplačil ostalih občin ustanoviteljic.

3.3. UPI Ljudska Univerza

1. Finančno poslovanje
V letu 2011 so ustvarili za 791.738 € (2010 - 668.555 €) prihodkov, kar je sicer za 
18,4 % več kot leto poprej, a so z realizacijo presegli zastavljeni finančni plan za leto 
2011 za 0,4 %. Razlog za večje prihodke so v pospešenem črpanju sredstev CVŽU 
projekta, iz naslova najema prostorov, ki jih koristi Fakulteta za upravo, povečali so 
se tudi prihodki s strani ustanoviteljice Občine Žalec.

V istem obdobju so imeli stroškov za 776.135 € (2010 - 662.087 €), kar je 17 % več 
kot lani in pomeni, da so poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki 
v višini 21.945 € (2010 - 6.468 €) oz. z upoštevanje davka od dohodka pravnih oseb 
15.603 €.

Prihodki so razdeljeni na :
- Prihodke iz državnega proračuna
- Prihodke iz občinskih proračunov
- Prihodke od prodaje storitev
- Finančne prihodke

Struktura prihodkov v letu 2011 je sledeča:
-  41%  prihodki od prodaje storitev (šolnine in tečajnine, najemnine )
- 2%    prihodki od Občine Žalec 
- 2%    sredstva MŠŠ (plače za OŠ, poplačilo plač)
- 6%     sredstva MŠŠ – razmestitve SSU, ŠK
- 33%   sredstva MŠŠŠ ESS razpisi  CVŽU, UŽU-MI, RPO,DPR 
- 3%     drugi razpisi : MŠŠ, TVU, MDD DC, MNZ 
- 12%   javna dela
- 1%     drugi prihodki, prihodki  od financiranja, prevrednot. prihodki



Sredstva lokalne skupnosti (Občina Žalec) predstavljajo 16.864 €, od katerih je 
12.840 € namenjeno za investicijsko vzdrževanje, za razvoj novih programov in 
pokrivanje materialnih stroškov, nematerialnih programskih stroškov ter za 
sofinanciranje obstoječe brezplačne dejavnosti CIPS; 4.024 € pa je bilo namenjeno 
pokrivanju dela plač za udeležence programa javnih del. Pri sredstvih lokalnih 
skupnosti je potrebno omeniti, da od občin ustanoviteljic samo Občina Žalec vsako 
leto namenja del sredstev.

Odhodki:
- Stroški materiala   5,2%
- Stroški storitev      36,1%
- Amortizacija         1,4%
- Stroški dela          53,6%
- Drugi stroški         3,7% 

Razmere med javnimi sredstvi in sredstvi pridobljenimi na trgu v letu 2011 je 24,2% -
javni del in 75,8% - tržni del. Največ sredstev še vedno pridobivajo še vedno z 
njihovo glavno dejavnostjo – izvajanja izobraževalnih programov za odrasle.
Zaposlenih je 19 delavcev, 8 za nedoločen čas in 4 za določen čas in 7 preko javnih 
del. 

2. Ocena uspeha
Ocenjujejo, da so rezultati poslovanja v poslovnem letu 2011 dobri in dovolj 
vzpodbudni za nadaljnje uspešno delo kolektiva. 

Udeleženci po občini Prebold / vsi skupaj :
OŠ                            5 / 18
Srednja šola            8/237
Jezikovni tečaji 11/ 95
Splošni tečaji 25/ 345
CIPS                       187/ 1624     - Center za informiranje in poklicno usposabljanje
ISIO ( CVŽU)           52/ 1454      - Svetovalno središče in informiranje in svetovanje           

      izobraževanja odraslih
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj  277 občanov Občine Prebold.

3. Občina Prebold v letu 2011 ni imela finančnih obveznosti do UPI Žalec.

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:

10. SKLEP: Uprava mora pridobiti podatek koliko sredstev  od Občine Žalec so 
prejeli od najemnin.

3.4. Medobčinska splošna knjižnica Žalec

1. Finančno poslovanje
V letu 2011 so v Medobčinski splošni  knjižnici Žalec ustvarili 459.747,96 € prihodkov 
in 459.380,44 € odhodkov.



Prihodki so razdeljeni na:
- prihodke od prodaje storitev, kamor so vključeni prihodki proračunov in javne službe
- prihodki od prodaje storitev, ustvarjenih na trgih
- finančne prihodke
- izredne prihodke

Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 90% vseh prihodkov. Sem so 
vključene dotacije za plače, za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov in 
sredstva za nabavo neknjižnega gradiva. Prihodki so za 5% višji kot leta 2010.

Programski stroški zajemajo: Neprogramski stroški zajemajo:
- pisarniški material - material za vzdrževanje
- nalepke za knjige in drug material - elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti
- stroški potnih obračunov - vzdrževanje zgradb, varovanje, 

zavarovanje
- druge storitve - vzdrževanje opreme
- telefon, poštnina - amortizacija opreme in DI
- računalniške storitve
- delo po pogodbi, avtorski honorarji
- delo preko študentskega servisa
- drugi stroški

Med prihodke od prodaje storitev iz upravljanja javne službe, so vključeni prihodki 
članarin, zamudnin, internetnih storitev, prihodki od organizacije literarnih srečanj, 
prihodki od ESS in donacije. Ti prihodki predstavljajo 10% vseh prihodkov in so za 
12% višji kot leta 2010.

Med finančnimi prihodki so zajete obresti sredstev s katerimi je knjižnica razpolagala 
na podračunu Občine Žalec pri Banki Slovenije.

Odhodki:
- stroški materiala predstavljajo 9% vseh stroškov
- stroški storitev predstavljajo 20% vseh stroškov
- stroški dela predstavljajo 70% vseh stroškov

Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 je 1.577,03 €.V knjižnici je  14 
redno zaposlenih, od tega 1 iz občine Prebold. 

4. Ocena uspeha
Medobčinska splošna knjižnica Žalec je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 367,52  €.

5. Poslovanje knjižnice Prebold
V letu 2011 je občina Prebold namenila za Medobčinsko splošno knjižnico sredstva v 
višini 43.545,97 €; od tega 6.999,90 € za nakup knjižničnega gradiva. Za Občino 
Prebold se je nakupilo 1371 novih knjig od tega 487 za odrasle in 397 za mladino, 



podarjenih pa je bilo 35 knjig od tega 32 za odrasle in 3 za mladino. Na dan 
31.12.2011 ima knjižnica v enoti Prebold 13377 knjig.

Za knjižnico Prebold je bilo kupljeno  56 % strokovnega gradiva in 44% leposlovja, 
struktura glede na nakup za otroke in mladino je 38% ter 62% za odrasle.

V letu 2011 je bilo v knjižnici Prebold 626 aktivnih članov, od tega je bilo na novo 
vpisanih 168 članov. Glede % na število prebivalcev v občini Prebold je 12,4 % 
aktivnih članov.

V knjižnici Prebold je bilo v letu 2011 organiziranih 109 prireditev kot so: vrtec na 
obisku, pravljične ure, ustvarjalnice, bralni večeri, Božiček in Dedek mraz v 
knjižnici,…, katerih se je udeležilo 2334 ljudi.

6. Poslovanje ostalih knjižnic
Gledano posamezne občine izkazujejo izgubo občini Tabor in Vransko.  Nekatere 
občine so imele hude likvidnostne težave, Občina Tabor je 31.12.2011 dolgovala 
15.132,76 € (pogodbeni znesek za leto 2011 – 19.125,06 €), Občina Vransko pa 
25.704,82 € (pogodbeni znesek za leto 2011 – 42.619,25 €).

3.5. Glasbena šola Risto Savin Žalec

1. Finančno poslovanje
V letu 2011 so v Glasbeni šoli Risto Savin Žalec ustvarili 1.155.100,27 € prihodkov in 
1.150.408,23 € odhodkov. Prihodki in odhodki so 1% višji kot leta 2010.

PRIHODKI
Prihodki so razdeljeni na:
- prihodke od prodaje storitev, kamor so vključeni prihodki proračunov in javne 
službe,
- prihodki od prodaje storitev, ustvarjenih na trgih
- finančne prihodke
- izredne prihodke

Iz državnega proračuna je šola prijeta 77,6% prihodkov in so 1% višji kot v preteklem 
letu, zajemajo pa:
- dotacije za plače in druge izdatke zaposlenih
- sredstva za prispevke VZI

Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 6% vseh prihodkov in so namenjeni 
pokrivanju materialnih izdatkov. V primerjavi z letom 2010 so za 9% nižji, nižji pa so 
tudi od planiranih.  

Občina Prebold je v letu 2011 namenila sredstva v višini 28.078,27 €, po Pogodbi o 
sofinanciranju nove glasbene šole v Žalcu ter sredstva v višini 4.297,74,00 € za 
materialne stroške.

Med prihodke od prodaje storitev iz upravljanja javne službe, so vključeni prihodki 
članarin, zamudnin, internetnih storitev, prihodki od organizacije literarnih srečanj in 



donacije. Ti prihodki predstavljajo 16,8% vseh prihodkov in so za 2% višji kot leta 
2010.

ODHODKI
Stroški materiala predstavljajo 2% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom 
za 13% nižji. Zajemajo pa stroške:

- pisarniškega materiala,
- strokovne literature,
- ogrevanja, goriv, 
- porabljene električen energije,
- materiala za vzdrževanje,
- drugega materiala in 
- porabljene vode.

Stroški storitev obsegajo 6% vseh stroškov in so 17% nižji kot leta 2010. 
Pomembnejši stroški storitve so:

- storitve povezane s poukom, 
- telefona in poštnine, 
- stroški orkestrov,
- strokovno izobraževanje zaposlenih in povračila, 
- stroški najemnin, 
- vzdrževanje objektov in opreme,
- zavarovanje opreme,
- storitve fizičnih oseb, kamor so vključeni stroški pogodbenih del, avtorski 

honorarji,…

Stroški dela predstavljajo največji delež odhodki za plače v višini 87%; v primerjavi z 
letom 2010 so za 2% višji. 
Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 je 1.998,85 €. 

- Ocena uspeha
Glasbena šola Risto Savin Žalec je ustvarila presežek prihodkov na odhodki v višini     
4.692,04 €, presežek je nastal zaradi neporabljenih lastnih sredstev.

- Poročilo dislociranega oddelka Prebold
V šolskem letu 2011/12 je bilo izbranih in vpisanih v glasbeno šolo skupaj 506 
učencev od tega iz Prebolda 52 otrok. V Preboldu se poučuje kitara, flavta, klavir ter 
nauk o glasbi.

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:

11. SKLEP: Uprava pridobi podatek, katere instrumente se učijo naši otroci.

12. SKLEP: Uprava pridobi naslove otrok, ki se učijo v  glasbeni šoli in jim 
posreduje vabilo za vpis v Pihalni orkester Prebold.



3.6. Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1. Finančno poslovanje
ZD Žalec je v letu 2011 ustvaril 3.367.463 €  ( 2010 - 3.391.655 € ) celotnega  
prihodka, kar je za 07 % manj kot v letu 2010 in za 1,1% manj kot so planirali. 
Največji del prihodka     74,9 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s 
strani ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 
2011  2.521.054 € in se je v primerjavi z letom 2010 povečal za 0,4%. Prihodek iz 
naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga pridobiva ZD s strani 
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d. in 
zavarovalnice Adriatic d.d. je znašal 148.546 € in se je povečal za 0,7% v primerjavi 
z letom 2010  in predstavlja 4,4% v strukturi celotnega prihodka.
Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za 
zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve so skupaj znašali 
2.681.994 € in so bili za 0,7% večji kot so jih planirali v finančnem načrtu. 
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij dosežen v letu 2011 je 
znašal   84.658 € in se je v primerjavi z letom 2010 povečal za 13,3 %,
Prihodki od doplačil do polne cene so znašali v letu 2011 77.007 €, prihodkov do 
polne cene, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij in je bil povečan 
za 5,2 % v primerjavi z letom 2010.
ZD pa ustvarja del prihodka tudi na trgu, del prihodka iz dejavnosti medicine dela, 
prometa in športa, kjer so osnova za pridobivanje prihodka opravljene in fakturirane 
zdravstvene storitve, so v letu 2011 znašali 528.376 €.
Prihodki iz naslova zaračunanih najemnin so znašali 147.606 € in so bili v primerjavi 
z letom 2010 manjši za 3,8%.

Odhodki:
Odhodki ZD v letu 2011 so znašali 3.361.477 € in so bili v primerjavi z letom 2010 
manjši za 0,7 %, medtem ko so bili manjši od planiranih za 1,1%. 

Struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov:
- Stroški materiala   328.880 € 9,8%
- Stroški storitev   956.023 € 28,4%
- Amortizacija              116.482 € 3,5%
- Stroški dela   1.945.821 € 57,9%
- Drugi odhodki   14.241  € 0,4%
SKUPAJ ODHODKI   3.361.447 € 100%

2. Ocena uspeha
Rezultat poslovanje je pokazal, da so prihodki zadostovali za pokrivanje vseh 
odhodkov, tako da ZD izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.016  €.

3. Zdravstvena postaja  Prebold, Graščinska cesta 11, Prebold  
V letu 2011 so delovale: 2 zasebni zdravstveni ambulanti, 3 zasebni zobozdravstveni
ordinaciji (2x koncesija), 1 lekarna, 2 patronažni zdravstveni sestri, 1 zasebna 
fizioterapija in  1 kozmetični salon.



SKLEP št. 13:
Odbor daje občinskemu svetu v pregled Letnih poročil javnih zavodov s 
popravki.

K4 točki dnevnega reda:
Izvensodna poravnava – Ladislav Huš

Občina Prebold je za pokojnega Huš Ladislava plačevala domsko oskrbo. Priglasili 
smo se k zapuščinski obravnavi in zahtevali povračilo sredstev v višini 44.483,54 €. 
Sorodnica je predlagala izvensodno poravnavo, kjer bi poravnala dolg v 7 obrokih (3 
letih). Predlog je, da se dolg poravna brez obresti. 

V razpravi je bil sprejet naslednji:

14. SKLEP: Uprava pridobi mnenje Ministrstva za finance, glede 
brezobrestnega obročnega odplačila.

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 



OBČINA PREBOLD

Odbor za negospodarstvo in javne 

 službe družbenih dejavnosti

 Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold

 : (063) 703-64-00 fax 703-64-05



Številka:   

Datum:   22.3.2012 

Z  A  P  I  S  N  I  K



11. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   DNE,  21.3.2012 OB 17. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD.



Seje odborov so  javne.



Prisotni so bili člani in predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: Franc Škrabe, Borut Podlinšek, Henrika Gominšek, Franci Cigler, Marko Repnik, Jolanda Stojnić in Cvetka Napotnik, Matej Golavšek

Neopravičen: Marjan Golavšek 

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Tjaša Skočaj Klančnik



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 7 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 10. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

1. Dolžniki najemniških stanovanj ( priloga  Seznam  dolžnikov - zaupno ) 

1. Poročila javnih zavodov 

 3.1       Osnovna šola Prebold

            3.2      II. Osnovna šola Žalec

            3.3      UPI Ljudska univerza Žalec

            3.4      Medobčinska splošna knjižnica Žalec

            3.5      Glasbena šola »Risto Savin« Žalec

            3.6.     Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1. Razno





K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 10. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

Na podani zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji sklep:



Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 10. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.



K 2. točki dnevnega reda:

Pregled dolžnikov najemniških stanovanj :

Predsednik Franc Škrabe je predstavil stanje dolžnikov na dan 29.2.2012, stanje je sledeče : ZAUPNO!



Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani in bili razočarani nad delom upravnikov ter povečevanjem dolga ter obravnavanju vedno istih dolžnikov so bili sprejeti naslednji sklepi:





SKLEP št. 2:

najemnik–ker se dolžnik ne drži dogovora, da bo poleg rednih obrokov poravnaval še dolg za nazaj, se vloži tožba za izselitev.

najemnik–postopek se nadaljuje.

najemnik–postopek se nadaljuje.

najemnik - postopek se nadaljuje.

najemnik - postopek se nadaljuje.

najemnik – po stanju 29.2.2012 dolg poravnan v celoti.

najemnik - postopek se nadaljuje.

najemnik –v kolikor se bo dolg povečeval gremo v tožbo.

najemnik – v kolikor se bo dolg povečeval gremo v tožbo.

najemnik –  v kolikor se bo dolg povečeval gremo v tožbo.

najemnik – postopek se nadaljuje.

najemnik – postopek se nadaljuje.

najemnik – postopek se nadaljuje.

najemnik – v kolikor se dolg povečuje gremo v tožbo. 

najemnik - v kolikor se dolg povečuje je potrebno takoj ukrepati.

najemnik – občina opravi razgovor za preselitev v manjše stanovanje.

najemnik – postopek se nadaljuje.

najemnik – dolg, 355,38 €. Ugotovljeno je bilo, da ima dolžnica nepremičnine, zato je potrebno dolg iztirjati. 



SKLEP št. 3:

najemnik – vložimo tožbo za izselitev in uredimo trajnik na željo dolžnika.

najemnik – tožba  za preselitev v manjše stanovanje  - takoj.

najemnik – vložimo tožbo za izselitev – takoj.

najemnik – vložimo tožbo za izselitev.



Sklep št. 4:

 Najemnici in najemnici nemudoma pozovemo na razgovor in jim predlagamo zamenjavo z manjšim stanovanjem.



V razpravi je bilo izpostavljeno, da se obravnavajo vedno isti dolžniki, zato se postavlja tudi vprašanje glede učinkovitosti upravnikov. V postopkih izterjave ali izselitve so dolžniki že več let, vendar postopki še vedno niso zaključeni.



Sklep št. 5:

Na sodišče se pošlje prošnja za prednostno obravnavo dolžnikov.



V razpravi je bilo izpostavljeno, nezadovoljstvo stanovalcev  glede dela upravnika Borisa Viranta, prihaja vse več pritožb na neopravljanje dela upravnika (ne pošilja opominov, obresti poleg opominov, niso izpeljani ali prepozno izpeljani postopki izterjave oziroma ostali postopki glede dolžnikov, hišni red, odpravljanje pomanjkljivosti,…) z upravnikom se opravi razgovor in se razmisli o zamenjavi upravnika.



Sklep št. 6:

Upravnika Borisa Viranta se pozove na razgovor,  glede upravljanja stanovanj.





K 3. točki dnevnega reda:

Poročila javnih zavodov

Predsednik je predstavil letna poročila javnih zavodov:



3.1. Osnovna šola Prebold

OŠ Prebold je izvajala dejavnosti predšolskega varstva v vrtcu v skladu z usmeritvami kurikula, osnovnega izobraževanja splošnega tipa, izvajanja nacionalnega programa izobraževanja v skladu z normativi in standardi in  izvajala druge vzgojno-izobraževalne programe dogovorjene v občini. Šola ima še dodatne dejavnosti in presegajo plane, ki jih naredijo med letom. Predšolsko varstvo so izvajali v skladu s postavljenimi cilji, ki so pomenili predvsem kakovosten program dejavnosti predšolske vzgoje z izvajanjem kurikula na strukturi, posredni in procesni ravni. V letu 2011 se je odprl 13 oddelek vrtca, , tri oddelke so nastanili v prostorih šole in premestili oddelke 1. razreda. Šolsko leto 2011/2012 se je prvič v zgodovini vrtca pri šoli začelo s trinajstimi oddelki, temu primerno je bil narejen tudi LDN vrtca.



1. Finančno poslovanje

V letu 2011 je OŠ Prebold prejela 2.580.419,77 € sredstev, porabili so jih 2.563.546,76  €. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 je bila  16.873,01 €.





Pregled poslovanja od leta 2008 - 2010

		

		2009

		2010

		2011



		Prihodki

		2.406.214,13

		2.495.008,13

		2.580.419,77



		Odhodki

		2.397.970,22

		2.476.266,75

		2.563.546,76



		Razlika

		8.244,21

		18.741,38

		16.873,01







Pregled poslovanja v letu 2010 ločeno šola – vrtec

		

		ŠOLA

		VRTEC



		leto

		2010

		2011

		2010

		2011



		prihodki

		1.642.573,38

		1.642.522,60

		849.983,66

		937.897,17



		stroški

		1.676.825,50

		1.631.231,66

		835.012,16

		932.315,10



		razlika

		       3.769,88

		11.290,94

		  14.971,50

		5.582,07







Razlika 11.290,94 € pri poslovanje šole je na ravni preteklega leta. To so dosegli z racionalizacijo porabe. Razlika pri vrtcu,  je nastala zaradi večanja števila oddelkov, kjer so zaposlili samo nujni kader, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ostalega vzporednega kadra pa ne. Prav tako je večji prihodek zaradi polnosti oddelkov, saj so imeli v oddelkih maksimalno število otrok. Čeprav kaže poslovanje za leto 2011 izrazito pozitivno bilanco, računovodsko stanje 2011 ni odraz splošnega poslovnega uspeha. Poslovni izkaz še vedno bremenijo dolgovi iz preteklih let, ki so jih morali zaradi zapadlosti dolga dolžnikov ali nemogoče izterjave odpisati oziroma so morali ugotovljeni dolg iz lanskega leta (preteklih let) z racionalizacijo poslovanja izniči.



Poslovni rezultat je z leto 2011 pozitiven in sicer v višini 16.873,01 €. 



Na šolskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 11.290,94 €.

Na vrtčevskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 5.582,07 €.



Prihodki osnovne šole Prebold so razdeljeni na:

- Prihodke iz republiškega proračuna

- Prihodke iz občinskega proračuna

- Prihodke od prodaje storitev iz opravljanja javne službe

- Prihodke od prodaje storitev na trgu

- Finančne prihodke



Prihodki iz republiškega proračuna, ki vsebujejo 53,7% vseh prihodkov in so v primerjavi s preteklim letom 1,8 % višji  ter zajemajo:

- prihodki za plače 82,4%

- prihodki za pokojninski sklad 1,4%

- prihodki za jubilejne nagrade, regres  LD, odpravnine, solidarnostne pomoči 2,6%

- prihodki za materialne izdatke 2,5%

- prihodki za regresirano prehrano in prevoz na delo 3,9%

- prihodki za regresirano prehrano otrok 2,6%

- prihodki za šolo v naravi 0,3%

- prihodki za ekskurzije 0,2%

- prihodki za učila 0,2%

- prihodki za šport 0,2%

- prihodki za specialne stroške po pogodbah in sklepih 0,1 %

- prihodki za brezplačni vrtec za drugega otroka 3,6%



Prihodki iz občinskega proračuna predstavljajo 33,7% vseh prihodkov in so za 7% višji kot v letu 2010 in zajemajo:

- prihodke za plače 77,8 %

- prihodke za materialne izdatke 9,8 %	

- prihodki za investicijsko vzdrževanje 1%		   	   	   

- prihodki za šport 0,1%

- prihodki za ostalo 2%

- prihodki za razliko v ceni-ostale občine  9,3%



Prihodki od prodaje storitev in opravljanja javne službe predstavljajo 1,2% vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2010 za 5,9% višji. Med te prihodke so vključeni prihodki od:

- oskrbnin 50,6%

- prehrane otrok 35,7%

- učencev za šolo v naravi 4,3 %

- učencev za ekskurzije 1 %

- učencev za ostale namene/material za pouk, vstopnine, prevoz 8,4%



Prihodki od prodaje storitev na trgu predstavljajo 1,2% vseh prihodkov in so za 7,1% nižji  kot v letu 2010. Sem so vključeni:

- prihodki od prehrane delavcev in zunanjih uporabnikov 67,9%

- prihodki od najemnine šolske telovadnice in ostalih storitev 32,1%.



 Poslovni odhodki osnovne šole Prebold zajemajo :

- stroški materiala in blaga predstavljajo 11,4% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom za  1,6% višji. Med te stroške spadajo: 

* porabljen material/pisarniški,čistilni,strokovna lit., živila, drug material, del DI- 65,5%

* porabljena energija, kuriva, plin, voda – 34,5%,



- stroški storitev predstavljajo 6% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom za 8,6%  nižji. Med te stroške spadajo : 

- stroški storitev povezanih z dejavnostjo /ŠVN, ekskurzije, drugo/ (39,6%)

- stroški intelektualnih storitev /zdravstvene storitve, izobraževanje/ (7,7 %)

- komunalne in komunikacijske storitve /odvoz smeti, telefon, dimnikarske storitve/ (10,5 %)

- prevozni stroški (9,3 %)

- stroški za službena potovanja (1,5 %)

- stroški storitev povezani z vzdrževanjem, zavarovanjem, varovanjem (26,7 %)

- stroški storitev fizičnih oseb (4,4 %)

- bančne storitve (0,3 %)



- amortizacijo, ki predstavlja 1,2 % vseh stroškov. Obračunana je v skladu s predpisanimi zakonskimi stopnjami. Del stroškov amortizacije v višini 240.890,79 € smo prenesli v breme sredstev v upravljanju, stroški amortizacije pridobljenih sredstev z donacijami pa se pokrivajo iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev.



- stroški dela, ki med vsemi stroški predstavljajo največji delež, to je 81,4 %. V primerjavi z letom 2010 so za 5,9 % višji, njihova višina pa je usklajena z Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev in s Kolektivno pogodbo. Stroški dela so:

 	- plače (89,7 %)

	- pokojninski sklad (1,7 %)

	- regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči (3,7 %)

	- drugi stroški /prehrana, prevoz na delo/ (4,9%)



- drugi stroški predstavljajo stroške davka od zavarovalnih poslov. 



1. Pregled števila otrok oz. učencev

V  šolskem letu 2011/12 je bilo v šolo vpisanih 345 učencev (v letu 2010/2011 344 učencev ), v vrtcu pa je število  otrok 216, ki so razporejeni v 13 oddelkov (v letu 2010/11  197  otrok v 12 oddelkih ).



1. Kadri   

V letu 2011 je bilo na šoli 60 zaposlenih, v vrtcu 32. Skupaj 92 zaposlenih.  







1. Ocena uspeha  .  

Osnovna šola meni, da so poslovali dobro. Finančno so uspeli  izničiti iz izgubo preteklih let. Delal so racionalno s sredstvi in ves čas poudarjali racionalno porabo energentov in materiala. Zaradi omejenih sredstev za izobraževanje so le-ta omejili. Na pedagoškem področju realizirali  cilje iz LDN šole in vrtca. V nekaterih segmentih so cilje presegli, saj so se prilagajali in  ustregli okolici z več sodelovanja med šolo, starši in drugimi uporabniki. Nekaj učil, didaktičnih pripomočkov so kupili s sredstvi šolskega sklada, nekaj sredstev pa je bilo porabljenih za socialne transferje najbolj ogroženih učencev. Materialno so začeli s sanacijo kletnih prostorov šole in uredili kletno učilnico. Prav tako so bili napravljeni pomembni koraki za dozidavo in generalno obnovo vrtca. Pridobili so novi objekt s štirimi  novimi igralnicami in dozidan objekt z večnamenskim prostorom.



V razpravi je bilo izpostavljeno:



Župan: V letnem poročilu bo bilo potrebno prikazati strukturo prihodkov in odhodkov, želi bi, da bi bilo razvidno npr. pri ceni vrtca, ki je oblikovana glede na metodologijo, za kaj se porabijo določeni % cene vrtca (nakup igral, hrana,…)



Predsednik: Prejšnja leta je bila k letnemu poročilu priložena tabela s strukturo prihodkov in odhodkov, tabelo bomo naknadno zahtevali od OŠ Prebold, želel bi pohvaliti metodo IKT, ki zelo dobro vpliva na otroke



Župan: nismo zadovoljni z vodenjem vrtca?



Sprejet je bil naslednji:



7.SKLEP: Ravnatelja OŠ Prebold se povabi na Občinski svet, kjer bo predstavil Letno poročilo Osnovne šole Prebold.



8.SKLEP: Upravi pridobi tabelo strukture odhodkov in prihodkov.



3.2. II. Osnovna šola Žalec

II. Osnovna šola Žalec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, v katerem izobražuje otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni otroci z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Delež občin – ustanoviteljice je : Prebold 12%, Žalec 53%, Polzela 13%, Braslovče 12%, Vransko 6% in Tabor 4%.

V začetku šolskega leta 2011/12 je bilo vpisanih 48 otrok. Iz občine Prebold obiskuje II. OŠ Žalec 1 učenka, za katero tudi plačujemo.



1. Finančno poslovanje

V letu 2011 je II. Osnovna šola  ustvarila je 709.166,10 €  (2010 - 687.696,84 €)  prihodkov in 706.755,87 €  ( 2010 - 686.944,47 €)  odhodkov. Prihodki in odhodki za 3% višji v primerjavi z letom 2010.



Prihodki so razdeljeni na:

- Prihodke iz javnih sredstev      582.554,09 €

- Prihodki ustanoviteljev             86.412,19 €

- Prihodki iz  javne službe          37.625,46 €

- Prihodki pridobljeni na trgu      2.219,87 €

- Finančni in drugi prihodki        354,49 €



Iz državnega proračuna je šola prejela 82% prihodkov in ti prihodki zajemajo:

- dotacije za plače in druge izdatke zaposlenim,

- dotacije za materialne stroške,

- dotacije za izobraževanje, učne pripomočke, učbenike,

- subvencije za šolo v naravi, ekskurzije in

- dotacije iz Evropskih sredstev.



Dotacije iz državnega proračuna so bile nižje od planiranih za 1%, ker je MŠŠ med letom ukinilo dotacije za izobraževanje ter učila in učne pripomočke, dodatno pa so pridobili evropska sredstva na razpisu za projekt Cempius.



Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 12 % vseh prihodkov in so za 6 % višji od leta 2010 in za 1 % nižji od planiranih. Sem so vključeni prihodki za:

materialne izdatke, ; ti so za 3% nižji od planiranih,

prevoze otrok v šolo,

sredstva za dogovorjeni program.  



Med prihodke od prodaje storitev iz opravljanja javne službe, ki predstavljajo 5% delež vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2010 višji za 32%. Med te so vključeni prihodki od:

1. učencev za šolo v naravi, ekskurzije, učbenike in ostalo,

1. povračila za delavce, ki opravljajo delo na več zavodih,

1. sredstva ZRSZZ za plače javnih delavcev

1. in ostale storitve iz opravljanja javne službe.



Finančni prihodki vsebujejo obresti od sredstev na vpogled.

Drugi prihodki : to so povračila zavarovalnice za škodo.



Odhodki:

- stroški materiala predstavljajo 5% vseh stroškov in zajemajo stroške: pisarniškega materiala, strokovne literature, ogrevanja in goriva, porabljene električne energije, materiala za vzdrževanje ter drugega materiala. Stroški materiala so v primerjavi s preteklim letom za 3% višji zaradi višjih stroškov ogrevanja in električne energije;



- stroški storitev obsegajo 6% vseh stroškov, ti so v primerjavi z letom 2010 za 30% višji, med te stroške vključujejo: storitev povezane s poukom, stroški prehrane učencev, šolske  ekskurzije, šola v naravi, telefon in poštnina, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške zavarovanja, vzdrževanje objektov in opreme, storitve fizičnih oseb, pogodbeno delo, avtorski honorarji in druge storitev. Na povišane stroške storitev so vplivali stroški vključitve delavcev šole v projekt Cempius, stroške smo pokrivali z dotacijami iz Evropskih sredstev.



- stroški dela predstavljajo 88 % vseh stroškov, v primerjavi z letom 2010 so ostali nespremenjeni. Delimo jih na: bruto plače, prispevke delodajalca, drugi stroški dela:regres,jubilejne nagrade in odpravnine,davek na izplačane plače in premije KDPZJU in povračilo za prehrano in prevoz.

Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 je 1.852,95 €, na dan 31.12.2011 je bilo zaposleno 22,40 delavcev.



1. Ocena uspeha

II. Osnovna šola Žalec je ustvarila presežek odhodkov v višini 2.685,60 €.



1. Občina Prebold

V letu 2011 je občina Prebold za materialne stroške in stroške prevoza za eno učenko namenila II. Osnovni šoli Žalec sredstva v višini 2.322,29 €.



Na področju investicijskega vzdrževanja stavbe  - stavba je last Občine Žalec. 



Predsednik je povedla, da imajo nekatere občine (vransko, Tabor) likvidnostne težave, zato niso poravnale vseh obveznosti do II. OŠ Žalec.



Po razpravi je bil sprejet naslednji:



9. SKLEP: V nadalje je potrebno v povzetku letnega poročila posredovati tudi podatek glede plačil oz. neplačil ostalih občin ustanoviteljic.





3.3. UPI Ljudska Univerza



1. Finančno poslovanje

V letu 2011 so ustvarili za 791.738 € (2010 - 668.555 €) prihodkov, kar je sicer za 18,4 % več kot leto poprej, a so z realizacijo presegli zastavljeni finančni plan za leto 2011 za 0,4 %. Razlog za večje prihodke so v pospešenem črpanju sredstev CVŽU projekta, iz naslova najema prostorov, ki jih koristi Fakulteta za upravo, povečali so se tudi prihodki s strani ustanoviteljice Občine Žalec.

V istem obdobju so imeli stroškov za 776.135 € (2010 - 662.087 €), kar je 17 % več kot lani in pomeni, da so poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 21.945 € (2010 - 6.468 €) oz. z upoštevanje davka od dohodka pravnih oseb 15.603 €.



Prihodki so razdeljeni na :

- Prihodke iz državnega proračuna

- Prihodke iz občinskih proračunov

- Prihodke od prodaje storitev

- Finančne prihodke



Struktura prihodkov v letu 2011 je sledeča:

-  41%  prihodki od prodaje storitev (šolnine in tečajnine, najemnine )

- 2%    prihodki od Občine Žalec 

- 2%    sredstva MŠŠ (plače za OŠ, poplačilo plač)

- 6%     sredstva MŠŠ – razmestitve SSU, ŠK

- 33%   sredstva MŠŠŠ ESS razpisi  CVŽU, UŽU-MI, RPO,DPR 

- 3%     drugi razpisi : MŠŠ, TVU, MDD DC, MNZ 

- 12%   javna dela

- 1%     drugi prihodki, prihodki  od financiranja, prevrednot. prihodki



Sredstva lokalne skupnosti (Občina Žalec) predstavljajo 16.864 €, od katerih je 12.840 € namenjeno za investicijsko vzdrževanje, za razvoj novih programov in pokrivanje materialnih stroškov, nematerialnih programskih stroškov ter za sofinanciranje obstoječe brezplačne dejavnosti CIPS; 4.024 € pa je bilo namenjeno pokrivanju dela plač za udeležence programa javnih del. Pri sredstvih lokalnih skupnosti je potrebno omeniti, da od občin ustanoviteljic samo Občina Žalec vsako leto namenja del sredstev.



Odhodki:

- Stroški materiala   5,2%

- Stroški storitev      36,1%

- Amortizacija         1,4%

- Stroški dela          53,6%	

- Drugi stroški         3,7% 



Razmere med javnimi sredstvi in sredstvi pridobljenimi na trgu v letu 2011 je 24,2% - javni del in 75,8% - tržni del. Največ sredstev še vedno pridobivajo še vedno z njihovo glavno dejavnostjo – izvajanja izobraževalnih programov za odrasle.

Zaposlenih je 19 delavcev, 8 za nedoločen čas in 4 za določen čas in 7 preko javnih del. 



1. Ocena uspeha

Ocenjujejo, da so rezultati poslovanja v poslovnem letu 2011 dobri in dovolj vzpodbudni za nadaljnje uspešno delo kolektiva. 



Udeleženci po občini Prebold / vsi skupaj :

OŠ                            5 / 18

Srednja šola             8/237

Jezikovni tečaji	 11/ 95

Splošni tečaji		 25/ 345

CIPS                        187/ 1624     - Center za informiranje in poklicno usposabljanje

ISIO ( CVŽU)           52/ 1454      - Svetovalno središče in informiranje in svetovanje           

      izobraževanja odraslih

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj  277 občanov Občine Prebold.



1. Občina Prebold v letu 2011 ni imela finančnih obveznosti do UPI Žalec.



Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:



10. SKLEP: Uprava mora pridobiti podatek koliko sredstev  od Občine Žalec so prejeli od najemnin.





3.4. Medobčinska splošna knjižnica Žalec



1. Finančno poslovanje

V letu 2011 so v Medobčinski splošni  knjižnici Žalec ustvarili 459.747,96 € prihodkov in 459.380,44 € odhodkov.



Prihodki so razdeljeni na:

- prihodke od prodaje storitev, kamor so vključeni prihodki proračunov in javne službe

- prihodki od prodaje storitev, ustvarjenih na trgih

- finančne prihodke

- izredne prihodke



Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 90% vseh prihodkov. Sem so vključene dotacije za plače, za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov in sredstva za nabavo neknjižnega gradiva. Prihodki so za 5% višji kot leta 2010.



		Programski stroški zajemajo:

		Neprogramski stroški zajemajo:



		- pisarniški material

		- material za vzdrževanje



		- nalepke za knjige in drug material

		- elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti



		- stroški potnih obračunov

		- vzdrževanje zgradb, varovanje, zavarovanje



		- druge storitve

		- vzdrževanje opreme



		- telefon, poštnina

		- amortizacija opreme in DI



		- računalniške storitve



		- delo po pogodbi, avtorski honorarji



		- delo preko študentskega servisa



		- drugi stroški







Med prihodke od prodaje storitev iz upravljanja javne službe, so vključeni prihodki članarin, zamudnin, internetnih storitev, prihodki od organizacije literarnih srečanj, prihodki od ESS in donacije. Ti prihodki predstavljajo 10% vseh prihodkov in so za 12% višji kot leta 2010.



Med finančnimi prihodki so zajete obresti sredstev s katerimi je knjižnica razpolagala na podračunu Občine Žalec pri Banki Slovenije.



Odhodki:

1. stroški materiala predstavljajo 9% vseh stroškov

1. stroški storitev predstavljajo 20% vseh stroškov

1. stroški dela predstavljajo 70% vseh stroškov



Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 je 1.577,03 €.V knjižnici je  14 redno zaposlenih, od tega 1 iz občine Prebold. 



1. Ocena uspeha

Medobčinska splošna knjižnica Žalec je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 367,52  €.



1. Poslovanje knjižnice Prebold

V letu 2011 je občina Prebold namenila za Medobčinsko splošno knjižnico sredstva v višini 43.545,97 €; od tega 6.999,90 € za nakup knjižničnega gradiva. Za Občino Prebold se je nakupilo 1371 novih knjig od tega 487 za odrasle in 397 za mladino, podarjenih pa je bilo 35 knjig od tega 32 za odrasle in 3 za mladino. Na dan 31.12.2011 ima knjižnica v enoti Prebold 13377 knjig.



Za knjižnico Prebold je bilo kupljeno  56 % strokovnega gradiva in 44% leposlovja, struktura glede na nakup za otroke in mladino je 38% ter 62% za odrasle.



V letu 2011 je bilo v knjižnici Prebold 626 aktivnih članov, od tega je bilo na novo vpisanih 168 članov. Glede % na število prebivalcev v občini Prebold je 12,4 % aktivnih članov.



V knjižnici Prebold je bilo v letu 2011 organiziranih 109 prireditev kot so: vrtec na obisku, pravljične ure, ustvarjalnice, bralni večeri, Božiček in Dedek mraz v knjižnici,…, katerih se je udeležilo 2334 ljudi.



1. Poslovanje ostalih knjižnic

Gledano posamezne občine izkazujejo izgubo občini Tabor in Vransko.  Nekatere občine so imele hude likvidnostne težave, Občina Tabor je 31.12.2011 dolgovala 15.132,76 € (pogodbeni znesek za leto 2011 – 19.125,06 €), Občina Vransko pa 25.704,82 € (pogodbeni znesek za leto 2011 – 42.619,25 €).





3.5. Glasbena šola Risto Savin Žalec



2. Finančno poslovanje

V letu 2011 so v Glasbeni šoli Risto Savin Žalec ustvarili 1.155.100,27 € prihodkov in 1.150.408,23 € odhodkov. Prihodki in odhodki so 1% višji kot leta 2010.



PRIHODKI

Prihodki so razdeljeni na:

- prihodke od prodaje storitev, kamor so vključeni prihodki proračunov in javne službe,

- prihodki od prodaje storitev, ustvarjenih na trgih

- finančne prihodke

- izredne prihodke



Iz državnega proračuna je šola prijeta 77,6% prihodkov in so 1% višji kot v preteklem letu, zajemajo pa:

- dotacije za plače in druge izdatke zaposlenih

- sredstva za prispevke VZI

 

Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 6% vseh prihodkov in so namenjeni pokrivanju materialnih izdatkov. V primerjavi z letom 2010 so za 9% nižji, nižji pa so tudi od planiranih.  



Občina Prebold je v letu 2011 namenila sredstva v višini 28.078,27 €, po Pogodbi o sofinanciranju nove glasbene šole v Žalcu ter sredstva v višini 4.297,74,00 € za materialne stroške.



Med prihodke od prodaje storitev iz upravljanja javne službe, so vključeni prihodki članarin, zamudnin, internetnih storitev, prihodki od organizacije literarnih srečanj in donacije. Ti prihodki predstavljajo 16,8% vseh prihodkov in so za 2% višji kot leta 2010.



ODHODKI

Stroški materiala predstavljajo 2% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom za 13% nižji. Zajemajo pa stroške:

· pisarniškega materiala,

· strokovne literature,

· ogrevanja, goriv, 

· porabljene električen energije,

· materiala za vzdrževanje,

· drugega materiala in 

· porabljene vode.



Stroški storitev obsegajo 6% vseh stroškov in so 17% nižji kot leta 2010. Pomembnejši stroški storitve so:

· storitve povezane s poukom, 

· telefona in poštnine, 

· stroški orkestrov,

· strokovno izobraževanje zaposlenih in povračila, 

· stroški najemnin, 

· vzdrževanje objektov in opreme,

· zavarovanje opreme,

· storitve fizičnih oseb, kamor so vključeni stroški pogodbenih del, avtorski honorarji,…



Stroški dela predstavljajo največji delež odhodki za plače v višini 87%; v primerjavi z letom 2010 so za 2% višji. 

Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 je 1.998,85 €. 



1. Ocena uspeha

Glasbena šola Risto Savin Žalec je ustvarila presežek prihodkov na odhodki v višini     4.692,04 €, presežek je nastal zaradi neporabljenih lastnih sredstev.



1. Poročilo dislociranega oddelka Prebold

V šolskem letu 2011/12 je bilo izbranih in vpisanih v glasbeno šolo skupaj 506 učencev od tega iz Prebolda 52 otrok. V Preboldu se poučuje kitara, flavta, klavir ter nauk o glasbi.



Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:



11. SKLEP: Uprava pridobi podatek, katere instrumente se učijo naši otroci.



12. SKLEP: Uprava pridobi naslove otrok, ki se učijo v  glasbeni šoli in jim posreduje vabilo za vpis v Pihalni orkester Prebold.









3.6. Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec



1. Finančno poslovanje

ZD Žalec je v letu 2011 ustvaril 3.367.463 €  ( 2010 - 3.391.655 € ) celotnega  prihodka, kar je za 07 % manj kot v letu 2010 in za 1,1% manj kot so planirali. Največji del prihodka     74,9 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 2011  2.521.054 € in se je v primerjavi z letom 2010 povečal za 0,4%. Prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga pridobiva ZD s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d. in zavarovalnice Adriatic d.d. je znašal 148.546 € in se je povečal za 0,7% v primerjavi z letom 2010  in predstavlja 4,4% v strukturi celotnega prihodka.

Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve so skupaj znašali 2.681.994 € in so bili za 0,7% večji kot so jih planirali v finančnem načrtu. 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij dosežen v letu 2011 je znašal   84.658 € in se je v primerjavi z letom 2010 povečal za 13,3 %,

Prihodki od doplačil do polne cene so znašali v letu 2011 77.007 €, prihodkov do polne cene, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij in je bil povečan za 5,2 % v primerjavi z letom 2010.

ZD pa ustvarja del prihodka tudi na trgu, del prihodka iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa, kjer so osnova za pridobivanje prihodka opravljene in fakturirane zdravstvene storitve, so v letu 2011 znašali 528.376 €.

Prihodki iz naslova zaračunanih najemnin so znašali 147.606 € in so bili v primerjavi z letom 2010 manjši za 3,8%.



Odhodki:

Odhodki ZD v letu 2011 so znašali 3.361.477 € in so bili v primerjavi z letom 2010 manjši za 0,7 %, medtem ko so bili manjši od planiranih za 1,1%. 



Struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov:

- Stroški materiala			  328.880 €				 9,8%

- Stroški storitev			  956.023 €				 28,4%

- Amortizacija		             116.482 €				 3,5%

- Stroški dela				  1.945.821 €				 57,9%

- Drugi odhodki			  14.241  €				 0,4%

SKUPAJ ODHODKI			  3.361.447 €				 100%



1. Ocena uspeha

Rezultat poslovanje je pokazal, da so prihodki zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da ZD izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.016  €.



1. Zdravstvena postaja  Prebold, Graščinska cesta 11, Prebold  

V letu 2011 so delovale: 2 zasebni zdravstveni ambulanti, 3 zasebni zobozdravstveni ordinaciji (2x koncesija), 1 lekarna, 2 patronažni zdravstveni sestri, 1 zasebna fizioterapija in  1 kozmetični salon.











SKLEP št. 13:

Odbor daje občinskemu svetu v pregled Letnih poročil javnih zavodov s popravki.



K4 točki dnevnega reda:

Izvensodna poravnava – Ladislav Huš



Občina Prebold je za pokojnega Huš Ladislava plačevala domsko oskrbo. Priglasili smo se k zapuščinski obravnavi in zahtevali povračilo sredstev v višini 44.483,54 €. Sorodnica je predlagala izvensodno poravnavo, kjer bi poravnala dolg v 7 obrokih (3 letih). Predlog je, da se dolg poravna brez obresti. 



V razpravi je bil sprejet naslednji:



14. SKLEP: Uprava pridobi mnenje Ministrstva za finance, glede brezobrestnega obročnega odplačila.



Seja je bila končana ob 19.00 uri.
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