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OOB ČI NA P REB OLD
Odbor za negospodarstvo in javne 
     službe družbenih dejavnosti
      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold
        : (063) 703-64-00 fax 703-64-05

Številka: 0327/1/2010-8
Datum:  23. 3. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K
4. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA V SREDO, 
DNE,  23.3. 2011 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, Matej 
Golavšek, Franci Cigler, Marko Repnik, Jolanda Stojnić, Cvetka Napotnik.
Opravičen: Marjan Golavšek.

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Jolanda Železnik – direktorica Medobčinske 
splošne knjižnice, Sabina Korošec – ravnateljica II. OŠ Žalec, Oton Račečič-
ravnatelj OŠ Prebold,  Kač Klaudija.

Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane 
in goste.
Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s 
predsednikom 8 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 3. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 16.2. 2011 

2. Poročila javnih zavodov 
2.1      Osnovna šola Prebold

            2.2      II. Osnovna šola Žalec
            2.3      UPI Ljudska univerza Žalec
            2.4      Medobčinska splošna knjižnica Žalec
            2.5      Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
            2.6.     Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

3. Objava javnih  razpisov  :
3.1 Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine 
Prebold za leto 2011
3.2 Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti za leto 2011
3.3   Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, 
        ki niso predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011

4. Vloga Mirjane Zagoričnik  za oprostitev plačila stroškov 
5. Razno.
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K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 3. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 16.2.2011.

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 3. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 16.2.2011.

K 2. točki dnevnega reda:
Poročila javnih zavodov : 

Letno poročilo 2010 za Medobčinsko splošno  knjižnico  Žalec je podala 
direktorica Jolanda Železnik.

1. Finančno poslovanje
V letu 2010 so v Medobčinski splošni  knjižnici Žalec ustvarili 483.586,03  € 
prihodkov in 468.719,24  € 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 86% vseh prihodkov. Sem so vključeni 
prihodki za plače, prihodki za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov in 
sredstva za nabavo neknjižnega gradiva. Prihodki so za 2% višji kot leta 2009.
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 in 
donacije. Ti prihodki predstavljajo 14% vseh prihodkov in so za 39% višji kot leta 
2009.
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 69% vseh stroškov

Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2010 je 1.614,61 €.
V knjižnici je  13 redno zaposlenih, od tega 1 iz občine Prebold. 
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2. Ocena uspeha
Medobčinska splošna knjižnica Žalec je ustvarila presežek prihodkov na odhodke v 
višini 14.866,79  €, presežek je nastal zaradi neporabljenih lastnih sredstev.

3. Občina Prebold 
Poslovanje knjižnice Prebold
V letu 2010 je občina Prebold namenila za Medobčinsko splošno  knjižnico sredstva 
v višini 54.870 €; od tega 11.600  € za nakup knjižničnega gradiva, kar znaša 2,45 € 
na prebivalca. Za Občino Prebold se je nakupilo 1080 novih knjig od tega 587 za 
odrasle in 493 za mladino, podarjenih pa je bilo 24 knjig od tega 23 za odrasle in 1 za 
mladino, za odpis je bila knjiga. Na dan 31.12.2010 ima knjižnica  v enoti Prebold 
12745  knjig.
Za knjižnico Prebold je bilo kupljeno  49,1 % strokovnega gradiva in 50,9% 
leposlovja, struktura glede na nakup za otroke in mladino je 44,7% ter 55,3% za 
odrasle.
V letu 2010 je bilo v knjižnici Prebold 521 aktivnih članov, od tega je bilo na novo 
vpisanih 90 članov. Glede na število prebivalcev v občini Prebold – 4734  je število 
aktivnih članov 11,01 %. Brisali so 217 članov iz Prebolda (več kot leto niso obiskali 
knjižnice in so poravnali vse obveznosti)
Za knjižnico Prebold so nabavili tiskalnik in omarico za prvo pomoč.
Odpisane knjige delijo v bukvarni brezplačno, knjige, ki so v graščini niso zavedene v 
Cobisu.
Imeli so 102 prireditvi v Preboldu, katere se je udeležilo 2400 udeležencev..

Župan je podal predlog, da se naredi program prireditev in se predhodno obvesti 
občino, da se lahko zadeve vpišejo na koledarju prireditev. Knjižnica Prebold je 
odprta 15 ur tedensko. 

Za novo knjižnico bo potrebno izpisati projektno nalogo glede opreme.

Letno poročilo II. Osnovne šole  Žalec za leto 2010 je podala ravnateljica 
Sabina Korošec. 

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%. Šolo pa obiskujejo še iz občin Mozirje, Dobrna, Šmartno ob Paki, 
Celje, Grosuplje
V začetku šolskega leta 2010/2011 je bilo vpisanih 47 otrok. Iz občine Prebold 
obiskuje II. OŠ Žalec 1 učenec.
Šola je stara  30 let in je neizolirana, problemi so z ogrevanjem, ni ločeno ogrevanje 
za I. in II. OŠ. V lanskem letu so opremili nove tuše za invalide. V letošnjem  letu 
nameravajo narediti multisenzorno sobo – to je soba za sproščanje. Predviden 
strošek je okrog 15.000 €.

1.Finančno poslovanje:
V letu 2010 je II. Osnovna šola  ustvarila je  687.696,84 €  (2009 - 695.693,22 €)  
prihodkov in 686.944,47 €  ( 2009 - 695.033,34 €)  odhodkov. Prihodki in odhodki so 
na ravni iz  leta 2009 in na ravni planiranih.
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Prihodki so razdeljeni na:
- Prihodke iz javnih sredstev   576.646,79 €
- Prihodki ustanoviteljev           81.646,08 € ( mat.str., inv. vzdrž., prevozi in druge 
dogovorjene naloge)
- Prihodki pridobljeni na trgu          551,00 €
- Finančne  in drugi prihodki           821,36 €
Iz državnega proračuna je šola prejela 84% prihodkov in ti prihodki zajemajo:
- prihodke za plače,
- sredstva za druge izdatke zaposlenim,
- povračila zaposlenim za prevoz na delo in prehrano,
- sredstva za materialne stroške v višini,
- sredstva za prehrano otrok, izobraževanje, učne pripomočke, učbenike, šolo v 
naravi ipd.
Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 12 % vseh prihodkov in so za 6 % nižji 
od leta 2009 in za 5 % nižji od planiranih. Sem so vključeni prihodki za:

- materialne izdatke, ti so bili zagotovljeni v manjšem obsegu, kot so bili 
planirani,

- prevoze otrok v šolo,
- sredstva za dogovorjeni program.  

Med prihodke od prodaje storitev iz opravljanja javne službe, ki predstavljajo 4% 
delež vseh prihodkov pa  so vključeni prihodki od:

- učencev za šolo v naravi, ekskurzije, učbenike in ostalo,
- povračila za delavce, ki opravljajo delo na več zavodih,
- sredstva za plače javnih delavcev
- donacije 
- 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 so stroški: 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 21% nižji zaradi nižjih stroškov ogrevanja;
- stroški storitev obsegajo 5% vseh stroškov, med te stroške vključujejo: storitev 
povezane s poukov, stroški prehrane učencev, šolske  ekskurzije, šola v naravi, 
telefon in poštnino, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške zavarovanja, 
vzdrževanje objektov in opreme, storitve fizičnih oseb, pogodbeno delo, avtorski 
honorarji in druge storitev Stroški storitev so v primerjavi z letom 2009  nižji za 3 %;
- stroški dela predstavljajo 89 % vseh stroškov, v primerjavi z letom 2009 so ostali 
nespremenjeni. Delimo jih na:bruto plače, prispevke delodajalca, drugi stroški 
dela:regres,jubilejne nagrade in odpravnine,davek na izplačane plače in premije 
KDPZ in povračilo za prehrano in prevoz.
Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2010 je 1.818,85 €, na dan 31.12.2010 
je bilo zaposleno 24,20 delavcev.

2. Ocena uspeha
II. Osnovna šola Žalec je ustvarila presežek odhodkov v višini 752,37 €.
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3. Občina Prebold
V letu 2010 je občina Prebold za materialne stroške in stroške prevoza za enega 
učenca namenila II. Osnovni šoli Žalec sredstva v višini 2.859,00 €.
Glede investicijskega vzdrževanja stavbe  se je potrebno dogovarjati z ostalimi 
občinami.
Ravnateljica je predlagala, da jih posvoji Občina Žalec, z ostalimi občinami pa delajo 
po pogodbi.
Župan je mnenja, da je potrebno pripraviti plan investicijskega vzdrževanja in se 
medsebojno dogovoriti z župani občin ustanoviteljic.
Ravnateljica je na koncu poudarila, da šola nima razvojnega oddelka predšolskih 
otrok, da ga je pa pripravljena organizirati in izvajati na šoli. 

Sprejet je bil naslednji sklep : 

Sklep št. 2: Financiranje investicij v II. OŠ Žalec se uvrsti na kolegij županov.

Letno poročilo OŠ Prebold za leto 2010 je podal ravnatelj Oton Račečič:

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, vršila pripravo šolske 
prehrane, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, oddajala prostore 
v najem in opravljala vzdrževalna dela na stavbi in pri opremi. Predšolsko varstvo
so izvajali v skladu s postavljenimi cilji. Z usmeritvijo k zagotavljanju vsem 
uporabnikom do predšolske vzgoje, se je že januarja 2009 odprl deseti oddelek in 
nato v letu 2010 še enajsti in dvanajsti oddelek. Oba oddelka so nastanili v prostorih 
OŠ in premestili oddelke 1. Razreda. 

V vrtcu so napolnili vse oddelke do povečanega normativna,  v začetku leta so 
izvajali program v 11 oddelkih, nato v 12 oddelkih. V vrtcu niso realizirali zimskega 
vrtca v naravi. Občina Prebold ima velik posluh za  delovanje vrtca.
Šolsko opremo so nabavljali zgolj v skladu s potrebami. Sistematično nabavljajo 
ročno  orodje za hišnika. Plan je financiranje delovnega odra za telovadnico. 

1. Finančno poslovanje
V letu 2010 je OŠ Prebold prejela 2.495.008,13 € sredstev, porabili so jih 
2.476.266,75 €, kar pomeni, da so se v letu 2010 prihodki povečali za 3,7% v 
primerjavi z letom 2009, odhodki pa za 3,3%. Razlika med prihodki in odhodki v letu 
2010 je bila  18.741,38 €.

Pregled poslovanja od leta 2008 - 2010
2008 2009 2010 Indeks

Prihodki 2.290.863,45 2.406.214,13 2.495.008,13 103,7

Odhodki 2.282.287,55 2.397.970,22 2.476.266,75 103,3

Razlika 8.575,90 8.244,21 18.741,38 0,4
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Pregled poslovanja v letu 2010 ločeno šola – vrtec
ŠOLA VRTEC

leto 2009 2010 2009 2010
prihodki 1.668.772,99 1.642.573,38 737.441,44 849.983,66
stroški 1.665.269,71 1.676.825,50 732.700,51 835.012,16
razlika        3.503,26        3.769,88     4.740,93   14.971,50

Razlika 3.769,88 € pri poslovanje šole je na ravni preteklega leta. To so dosegli z 
racionalizacijo porabe. Veliko večja je razlika pri vrtcu. Ta 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 2010 izrazito pozitivno bilanco, računovodsko stanje 2010 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 2010 pozitiven in sicer v višini 527,07 €. Presežek 
prihodkov nad odhodki je bil ustvarjen v višini 18.741,38 e se vračuna v negativno 
stanje 18.161,31 € iz preteklega leta 2009. 
Negativna razlika iz preteklih let se izniči in pozitivno obračuna v vrednosti 572,07 €.

Na šolskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 4.724,95 €.
Na vrtčevskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 639,18 €.

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 54,6% vseh prihodkov in so v 
primerjavi s preteklim letom 1,8 % nižji ter zajemajo:
- prihodki za plače 82,8%
- prihodki za pokojninski sklad 1,4%
- prihodki za zaposlovanje invalidov 0,4%
- prihodki za jubilejne nagrade, regres  LD, odpravnine, solidarnostne pomoči 2,3%
- prihodki za materialne izdatke 2,5%
- prihodki za regresirano prehrano in prevoz na delo 3,8%
- prihodki za regresirano prehrano otrok 1,8%
- prihodki za šolo v naravi 0,3%
- prihodki za ekskurzije 0,2%
- prihodki za učila 0,4%
- prihodki za izobraževanje delavcev 0,8%
- prihodki za zdravstvene preglede delavcev 0,1%
- prihodki za šport 0,1%
- prihodki za specialne stroške po pogodbah in sklepih 
- prihodki za brezplačni vrtec za drugega otroka 3,1%
Prihodki iz občinskega proračuna predstavljajo 32,6% vseh prihodkov in so za 10,6% 
višji kot v letu 2009 in zajemajo:
- prihodke za plače 76,2 %



7

- prihodke za materialne izdatke 10 %
- prihodki za investicijsko vzdrževanje 1,3%          
- prihodki za šport 0,1%
- prihodki za ostalo 1,7%
- prihodki za razliko v ceni-ostale občine  10,7%
Prihodki od prodaje storitev in opravljanja javne službe predstavljajo 11% vseh 
prihodkov in so v primerjavi z letom 2009 za 10% višji. Med te prihodke so vključeni 
prihodki od:
- oskrbnin 48,3%
- prehrane otrok 37,8%
- učencev za šolo v naravi 3,3 %
- učencev za ekskurzije 1,4 %
- učencev za ostale namene/material za pouk, vstopnine, prevoz 9,2%)
Prihodki od prodaje storitev na trgu predstavljajo 1,3% vseh prihodkov in so za 4,6% 
nižji kot v letu 2009. Sem so vključeni:
- prihodki od prehrane delavcev in zunanjih uporabnikov 76%
- prihodki od najemnine šolske telovadnice in ostalih storitev 24%.
Poslovni odhodki osnovne šole Prebold zajemajo :

- stroški materiala in blaga predstavljajo 11,9% vseh stroškov in so v primerjavi s 
preteklim letom za  0,1% višji. Med te stroške spadajo: 
* porabljen material/pisarniški,čistilni,strokovna lit., živila, drug material, del DI- 72,2%
* porabljena energija, kuriva, plin, voda – 27,8%,
- stroški storitev predstavljajo 6,7% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom 
za 0,1% nižji. Med te stroške spadajo : 
- stroški storitev povezanih z dejavnostjo /ŠVN, ekskurzije, drugo/ (33%)
- stroški intelektualnih storitev /zdravstvene storitve, izobraževanje/ (12,2 %)
- komunalne in komunikacijske storitve /odvoz smeti, telefon, dimnikarske storitve/ 
(10,5 %)
- prevozni stroški (7 %)
- stroški za službena potovanja (1,6 %)
- stroški storitev povezani z vzdrževanjem, zavarovanjem, varovanjem (31,2 %)
- stroški storitev fizičnih oseb (4,2 %)
- bančne storitve (0,3 %)
- amortizacijo, ki predstavlja 1,8 % vseh stroškov. Obračunana je v skladu s 
predpisanimi zakonskimi stopnjami. Del stroškov amortizacije v višini 254.641,07 € 
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 79,1 %. V 
primerjavi z letom 2009 so za 1,7 % višji, njihova višina pa je usklajena z Zakonom o 
sistemu plač javnih uslužbencev in s Kolektivno pogodbo. Stroški dela so:

- plače (88,7 %)
- pokojninski sklad (1,6 %)
- prispevki za zaposlovanje invalidov (0,3 %)
- regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči (4,9 %)
- drugi stroški /prehrana, prevoz na delo/ (4,5%)

- drugi stroški predstavljajo stroške davka od zavarovalnih poslov, to je 0,1 % vseh 
stroškov.

2. Pregled števila otrok oz. učencev
V  šolskem letu 2010/11 je bilo v šolo vpisanih 344 učencev (v letu 2009/10 329 
učencev ), v vrtcu pa je število  otrok 197, ki so razporejeni v 12 oddelkov (v letu 
2009/10  179 otrok v 10 oddelkih ).
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Po vpisu v letu 2011 je v vrtec vpisanih 228 otrok v 13 oddelkih, 5 otrok je vpisanih iz 
drugih občin. 

3. Kadri   
1. 9. 2010 je bilo na šoli 51 zaposlenih, v vrtcu 36. Skupaj 87 zaposlenih.  Poučevalo 
je 38 učiteljev, med katerimi je bila ena učiteljica zaposlena delno kot računalničarka.  
Svetovalno delo je opravljala socialna delavka, individualno pomoč pedagoginja ter 
ostali strokovni delavci, tudi mobilni iz II. OŠ Žalec. Dela v knjižnici je opravljala 
knjižničarka, ostala dela enajst tehnično-administrativnih delavcev: tajnica, 
računovodkinja, hišnik, tri delavke v kuhinji in pet čistilk.
Delovni čas je potekal v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo 
za vzgojo in izobraževanje in glede na potrebe delovanja šole. Sistem zapolnjevanja 
ur učiteljem za čas počitnic na podlagi razlik v dopustu je načeloma deloval, vendar 
ni v celoti zadostil zahtevam Zakona o evidencah na področju dela. Nekatere 
učiteljice niso v celoti zapolnile fonda ur, kar se je preneslo v naslednje šolsko leto 
2010/11. Zato smo uvedli vodenje evidence na podlagi opravljenih realnih ur.
V vrtcu je bilo neposredno zaposlenih 25 strokovnih delavk, 7 ostalih (administrativno 
tehničnih delavk in hišnik). Ostale delavke so na porodniškem dopustu.

4. Ocena uspeha  .  
Osnovna šola meni, da so poslovali dobro. Finančno so uspeli  izničiti iz izgubo 
preteklih let. Na pedagoškem področju so realizirali cilje iz LDN šole in vrtca. V 
nekaterih segmentih so cilje presegli, saj so se trenutno prilagajali in ustregli okolici z 
več sodelovanja s šolo, starši in drugimi uporabniki. Nekaj učil, didaktičnih 
pripomočkov ( blazine v TV) so kupili s sredstvi šolskega sklada, nekaj sredstev je 
bilo porabljene za socialne transferje najbolj socialno ogroženih učencev. Materialno
so uspeli obnoviti streho. Zamenjana je bila strešna kritina in postavljena elektrarna 
na sončno energijo, ki je sicer v lasti podjetja Bisol iz Latkove vasi in ima v najemu 
streho šole za 25 let. Zamenjana so bila okna v treh učilnicah, začeli so s sanacijo 
kletnih prostorov šole.
Dokupljena je bila oprema za dve igralnici vrtca za prvo starostno obdobje.
Prav tako so bili nabavljeni pomembni nastavki za dozidavo in generalno obnovo 
vrtca. 
Pri izvajanju predmetnika v šoli je prišlo pri nekaterih predmetih na predmetni stopnji 
do nerealiziranih ur pouka (bolniški izostanki delavcev, proslave, prireditve, 
tekmovanja), ponekod pa je bila realizacija več kot 100%. Ponovno niso dosegli 
želenega cilja pri rezultatih NPZ, kjer so bili dosežki učencev pod slovenskim 
povprečjem.
Udeležili so se vsej razpisanih tekmovanj iz znanj, kot tudi vseh športnih tekmovanj. 

Franc Škrabe je opozoril, da v poročilu niso navedeni ukrepi za izboljšanje učnega
uspeha in poročilo o dejavnosti knjižnice.

Ravnatelj je glede učnega uspeha povedal, da že ukrepajo in sicer so vsi aktivi morali 
narediti analize, kje je primanjkljaj. Gre za funkcionalno nepismenost pri razumevanju 
nalog npr. pri matematiki. Ne ocenjuje, da se slabo poučuje, učitelji priznavajo, da so 
popustili pri kriteriju. Letos so se spremenili učni načrti. Poskusili bodo predelati učne 
načrte po vertikali npr. pregled slovenskega jezika za vsa šolska leta.
Za knjižnico naredijo poročilo ob realizaciji konec šolskega leta. Prispevek v knjižnico 
je 11.000 €, imajo čez 30.000 gradiva in imajo 11.000 izposoj na leto. Knjižnica je 
odprta vsak dan od 7 – 15.00 ure, razen kadar je knjižničarka udeležena pri ostalih 
dejavnostih (nadomeščanje bolniške, kadar ima učne ure – 1- 5. r – enkrat na teden).
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Letno poročilo 2010 – Glasbena šola »Risto Savin« Žalec

Število vpisanih učencev v šolskem letu 2010/11 je 498 učencev, glede na občine:  
Prebold 50, Žalec 323, Polzela 50, Braslovče 41, Vransko 22 in Tabor 12.
Glede na prejšnje šolsko leto je vpisanih 10 učencev več.

1. Finančno poslovanje
Glasbena šola razpolaga s sredstvi v upravljanju v višini  1.379.443,75 €  ( 2009 -
1.388.744,45 € ), od tega je 58% sredstev prejela v upravljanje  od Občine Žalec. 
Delež drugih občin je : Prebold 11%, Polzela 13 %, Braslovče 12 %, Vransko 3% in 
Tabor 2%.

V letu 2010  je Glasbena šola ustvarila  1.146.480,21€  ( 2009 - 1.110.795,59 €)  
prihodkov in  1.142.461,33 €  ( 2009 - 1.107.527,84 € )  odhodkov. Prihodki in 
odhodki so 3% višji kot leta 2009.
Prihodki so razdeljeni na:
- Prihodke od prodaje storitev, kamor so vključeni prihodki proračunov  in javne 
službe
- Prihodke od prodaje storitev, ustvarjenih na trgu,
- Finančne prihodke
- izredni  prihodki.
Prihodki iz državnega proračuna znašajo 77,5 % in so 2% višji kot v preteklem letu. 
Zajemajo pa:
- prihodke za plače v višini 95,4%
- sredstva skupne porabe v višini 3,9% in
- sredstva za prispevek VZI  0,7%
Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 6,1% vseh prihodkov in so namenjeni 
pokrivanju materialnih izdatkov. V primerjavi z letom 2009  so za 3% višji, nižji pa so  
od planiranih.
Občina Prebold je v letu 2010  namenila sredstva v višini 4.263,00 € za materialne 
stroške.
Med prihodke od prodaje storitev uvrščajo prispevke staršev in predstavljajo 16,3 % 
delež. Prihodki so 10% višji od lanskih in so na ravni planiranih.
Finančni prihodki vsebujejo obresti od sredstev na računu.
Izredni prihodki – tu so izkazane izterjane že odpisane terjatve do staršev.
Odhodki:
- stroški materiala predstavljajo 2,4% in so 16% nižji kot preteklo leto
- stroški storitev obsegajo 7,8% vseh stroškov in so 9% nižji kot preteklo leto
- stroški dela predstavljajo 85,7% in so v primerjavi s predhodnim letom za 5% višji. 
Povprečna bruto plača na zaposlenega za leto 2010 je 2.000,92€, zaposlenih 41 
uslužbencev.
- amortizacija predstavljajo 3,5% vseh stroškov
- drugi stroški – plačan prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 

2. Ocena uspeha

Glasbena šola je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.377,39 €.
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3.Občina Prebold 
Poročilo vpisanih iz Občine  Prebold
V šolskem letu 2009/10 je bilo izbranih in vpisanih v Glasbeno šolo skupaj 498 
učencev od tega iz Prebolda 50 otrok: čembalo 1, flavta 6, glasbena pripravnica 2, 
harmonika 4, kitara 16, klavir 11, predšolska glasbena vzgoja 1, solopetje 1, teorija 3, 
tolkala 3, violina 1, violončelo 1.
V dislociranem oddelku v Preboldu je vpisanih: flavta 16, klavir 11 in kitara 16 
učencev. Prav tako poučujejo teorijo za 1., 3. In 4. razred Glasbene Šole.
Franc Škrabe je izpostavil problem investiranja v Glasbeno šolo oz. ureditev 
lastništva.  
Podan je bil tudi predlog, da se Glasbeno šolo pozove, da se odpre še kakšen drug 
oddelek npr. pihala. 

Sprejeta sta bila  naslednja  sklepa : 

Sklep št. 3: Ureditev lastništva Glasbene šole Risto Savin  se uvrsti na kolegij 
županov.

Sklep št. 4: Pozovemo Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, da usmerja učence v 
programe, ki so podpora pihalnim orkestrom v dolini.

Letno poročilo 2010 – UPI Ljudska univerza Žalec

1. Finančno poslovanje
V letu 2010 so ustvarili za  668.555 € (2009 - 771.794 €) prihodkov, kar je sicer za 
13,4 % manj kot leto poprej, a so z realizacijo presegli zastavljeni finančni plan za 
leto 2010 – 652.124 € za 2,5%. Razlog za manjše prihodke je predvsem izpad šolnin 
na visokošolskih programih ( Fakulteta za upravo – 2009 za 118.863€ prihodkov več 
kot v letu 2010).

V istem obdobju so imeli stroškov za 662.087 € ( 2009 - 763.220 €), kar je 13,3% 
manj kot leta 2009 in pomeni, da so poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini  6.468 € ( 2009 - 8.574 € ) oz. z upoštevanje davka od dohodka 
pravnih oseb  5.380 €.

Prihodki so razdeljeni na :
- Prihodke iz državnega proračuna
- Prihodke iz občinskih proračunov
- Prihodke od prodaje storitev
- Finančne prihodke
Struktura prihodkov v letu 2010 je sledeča:
-  42,3%  prihodki od prodaje storitev (šolnine in tečajnine, najemnine )
-  1,9 %   prihodki od Občine Žalec 
-  6,4%  sredstva MŠŠ (plače za OŠ, poplačilo plač)
- 3,8%  sredstva MŠŠ – razmestitve SSU, ŠK
- 26,3% sredstva MŠŠŠ ESS razpisi  CVŽU, UŽU-MI, RPO,DPR 
- 4,2% drugi razpisi : MŠŠ, TVU, MDD DC, MNZ 
- 14,3% javna dela
- 0,8%  drugi prihodki, prihodki  od financiranja, prevrednoteni   prihodki
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Odhodki:
- Stroški materiala 5,5%
- Stroški storitev 35,8%
- Stroški dela 58,5%
- Drugi stroški 0,1% 
Razmere med javnimi sredstvi in sredstvi pridobljenimi na trgu v letu 2010 je 26,38% 
- javni del in 73,62% - tržni del. Največ sredstev še vedno pridobivajo še vedno z 
njihovo glavno dejavnostjo – izvajanja izobraževalnih programov za odrasle.
Zaposlenih je 18 delavcev, 11 rednih in 7 delavcev po posebni pogodbi o zaposlitvi.

2. Ocena uspeha
Ocenjujejo, da so rezultati poslovanja v poslovnem letu 2010 dobri in dovolj 
vzpodbudni za nadaljnje uspešno delo kolektiva. 
Udeleženci po občini Prebold / vsi skupaj :
OŠ                                 1 / 12
Srednja šola                  17/ 244
Višja šola       1/ 92
Jezikovni tečaji 14/ 328
Splošni tečaji 19/ 269
Usposabljanja                6/ 76
CIPS                          102/ 2057  (Center za informiranje in poklicno usposabljanje)
ISIO ( CVŽU)                51/ 830     (Svetovalno središče in informiranje in svetovanje           

              izobraževanja odraslih)

Skupaj  210 občanov Občine Prebold  oz.  7 % od vseh udeležencev 3908.

3. Občina Prebold 
Občina Prebold v letu 2010 ni imela finančnih obveznosti do UPI Žalec.

Sprejet je bil sklep :

Sklep št. 5: Investicije v UPI se uvrstijo na kolegij županov.

Letno poročilo 2010  –  Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1. Finančno poslovanje
ZD Žalec je v letu 2010 ustvaril  3.391.655 €  ( 2009 - 3.274.456 € ) celotnega  
prihodka, kar je za 3,6 % več kot v letu 2009 in za 0,5% več kot so planirali. Največji 
del prihodka 74,1 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani ZZZS iz 
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 2010  
2.510.576  € in se je v primerjavi z letom 2009  povečal za 1,7%. 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 147.441  € in se je zmanjšal za 2,9% v 
primerjavi z letom 2009  in predstavlja 4,3% v strukturi celotnega prihodka.
Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za 
zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve so skupaj znašali 
2.663.687 € in so bili za 1,5% večji kot so jih planirali v finančnem načrtu, medtem ko 
so se v primerjavi z letom 2009 povečali za 0,2%. 
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Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij dosežen v letu 2010 je 
znašal 74.703 € in se je v primerjavi z letom 2009 povečal za 44,00 %,
Prihodki od doplačil do polne cene so znašali v letu 2010 73.213 € prihodkov do 
polne cene, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij in je bil  
zmanjšan za 14,1 % v primerjavi z letom 2009.
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 2010 znašali 575.427 € in so bili večji od leta 2009 za 
19,2 %.
Prihodki iz naslova zaračunanih najemnin so znašali 153.497 €  in so bili v primerjavi 
z letom 2009  večji za 4,5%.

Odhodki:
Odhodki ZD v letu 2009 so znašali 3.385.239  € in so bili v primerjavi z letom 2009 
večji za 3,7 %, medtem ko so bili večji od planiranih za 0,5%. 

Struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov:
- Stroški materiala   271.596 € 8,0%
- Stroški storitev   1.037.800 € 30,7%
- Amortizacija   112.839 € 3,3%
- Stroški dela   1.950.609 € 57,6%
- Drugi odhodki   12.395  € 0,4%
SKUPAJ ODHODKI   3.385.239 € 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 6.416  €.

3. Občina Prebold 
Zdravstvena postaja  Prebold, Graščinska cesta 11, Prebold  

V letu 2010 so delovale:  2 zasebni zdravstveni ambulanti, 2 zasebni 
zobozdravstveni ordinaciji, 1 lekarna, 2 patronažni zdravstveni sestri, 1 zasebna 
fizioterapija in  1 zobna tehnica .

Franc Škrabe je predstavil potek opremljanja nove zobozdravstvene ambulante v 
Preboldu, kjer naj bi bila ordinacija v mesecu aprilu opremljena.  Čakamo še na 
pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje, glede podelitve koncesije.

K 3. točki dnevnega reda:
1. Objava javnih  razpisov :

3.1 Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine 
Prebold za leto 2011
3.2  Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti za leto 2011
3.3 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, 

        ki niso predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011

Predstavljeni so bili javni razpisi za sofinanciranje športa, ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in dejavnosti društev. Novost je letos, da se na razpis prijavljajo tudi 
prireditve.
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Marko Repnik je predlagal, da se tudi za kulturo izdela Letni program kulture,
podobno kot na področju športa..

Franc Škrabe je odgovoril, da je Lokalni program kulture eden od programov dela 
odbora.

K 4. točki dnevnega reda:
Vloga Mirjane Zagoričnik  za oprostitev plačila stroškov 

Prejeli smo vlogo zobne tehtnice Mirjane Zagoričnik za oprostitev plačila stroškov
obratovanja, ki znašajo 1.136,39 €, zaradi neuporabe najetih prostorov. Ima tudi dolg 
najemnine v znesku 1.263,60 €, ki pa ga bo po njenem zagotovilu poravnala. Po 
krajši razpravi je bil sprejet sklep: 

Sklep št. 6 :
Vlogi Zobne tehnike Mirjane Zagoričnik  za oprostitev plačila stroškov 
obratovanja se ne odobri.

K 5. točki dnevnega reda:
Razno

5.1
Na občino Prebold sta prispeli  dve vlogi za doplačilo domske oskrbe v Domu 
starejših v Preboldu. Franc Škrabe je predstavi dogovarjanja s Centrom za socialno
delo Žalec, ki je krajevno pristojno za reševanje vlog in izdajanje odločb. Ker pa dom 
v Preboldu nima koncesije in ni v javni mreži, nastajajo problemi pri izdajanju odločb 
prosilcem. Z CSD Žalec potekajo razgovori glede izdajanja odločb.
Župan je predstavil rezultate pogovora na ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, ki trenutno ne bo razpisovalo novih koncesij. 

5.2.
Matej Golavšek je podal vprašanje glede nogometnega igrišča  v Šeščah? Lastnik 
zemljišča ne želi prodati, se je pa pripravljen dogovarjati glede najema.  
Podan je bil predlog, da Odbor za prostor pripravi osnutek pogodbe.

Sprejet je bil sklep :

Sklep št. 7 :
Odbor za prostor pripravi osnutek najemne pogodbe za nogometno igrišče v 
Šeščah.

Seja je bila končana ob 19.40 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 



OOBČINA PREBOLD


Odbor za negospodarstvo in javne 


     službe družbenih dejavnosti


      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold


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


Številka: 0327/1/2010-8

Datum:  23. 3. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K

4. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   DNE,  23.3. 2011 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, Matej Golavšek, Franci Cigler, Marko Repnik, Jolanda Stojnić, Cvetka Napotnik.

Opravičen:  Marjan Golavšek. 


Drugi prisotni: župan Vinko Debelak,  Jolanda Železnik – direktorica Medobčinske splošne knjižnice, Sabina Korošec – ravnateljica II. OŠ Žalec, Oton Račečič- ravnatelj OŠ Prebold,  Kač Klaudija.

Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane in goste.

Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s predsednikom 8 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 3. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 16.2. 2011 


2. Poročila javnih zavodov 


 2.1      Osnovna šola Prebold


            2.2      II. Osnovna šola Žalec


            2.3      UPI Ljudska univerza Žalec


            2.4      Medobčinska splošna knjižnica Žalec


            2.5      Glasbena šola »Risto Savin« Žalec


            2.6.     Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec


3. Objava javnih  razpisov  :


3.1 Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Prebold za leto 2011


3.2  Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011


3.3   Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, 


        ki niso predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011

4. Vloga Mirjane Zagoričnik  za oprostitev plačila stroškov 

5. Razno.


K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 3. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 16.2.2011. 

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 3. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 16.2.2011.

K 2. točki dnevnega reda:

Poročila javnih zavodov : 

Letno poročilo 2010 za Medobčinsko splošno  knjižnico  Žalec je podala direktorica Jolanda Železnik.

1. Finančno poslovanje


V letu 2010 so v Medobčinski splošni  knjižnici Žalec ustvarili 483.586,03  € prihodkov in 468.719,24  € 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 86% vseh prihodkov. Sem so vključeni prihodki za plače, prihodki za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov in sredstva za nabavo neknjižnega gradiva. Prihodki so za 2% višji kot leta 2009.


		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 in donacije. Ti prihodki predstavljajo 14% vseh prihodkov in so za 39% višji kot leta 2009.


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 69% vseh stroškov


Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2010 je 1.614,61 €.

V knjižnici je  13 redno zaposlenih, od tega 1 iz občine Prebold. 


2. Ocena uspeha


Medobčinska splošna knjižnica Žalec je ustvarila presežek prihodkov na odhodke v višini 14.866,79  €, presežek je nastal zaradi neporabljenih lastnih sredstev.


3. Občina Prebold 


Poslovanje knjižnice Prebold


V letu 2010 je občina Prebold namenila za Medobčinsko splošno  knjižnico sredstva v višini 54.870 €; od tega 11.600  € za nakup knjižničnega gradiva, kar znaša 2,45 € na prebivalca. Za Občino Prebold se je nakupilo 1080 novih knjig od tega 587 za odrasle in 493 za mladino, podarjenih pa je bilo 24 knjig od tega 23 za odrasle in 1 za mladino, za odpis je bila knjiga. Na dan 31.12.2010 ima knjižnica  v enoti Prebold 12745  knjig.


Za knjižnico Prebold je bilo kupljeno  49,1 % strokovnega gradiva in 50,9% leposlovja, struktura glede na nakup za otroke in mladino je 44,7% ter 55,3% za odrasle.


V letu 2010 je bilo v knjižnici Prebold 521 aktivnih članov, od tega je bilo na novo vpisanih 90 članov. Glede na število prebivalcev v občini Prebold – 4734  je število aktivnih članov 11,01 %. Brisali so 217 članov iz Prebolda (več kot leto niso obiskali knjižnice in so poravnali vse obveznosti)

Za knjižnico Prebold so nabavili tiskalnik in omarico za prvo pomoč. 

Odpisane knjige delijo v bukvarni brezplačno, knjige, ki so v graščini niso zavedene v Cobisu.


Imeli so 102 prireditvi v Preboldu, katere se je udeležilo 2400 udeležencev..


Župan je podal predlog, da se naredi program prireditev in se predhodno obvesti občino, da se lahko zadeve vpišejo na koledarju prireditev. Knjižnica Prebold je odprta 15 ur tedensko. 


Za novo knjižnico bo potrebno izpisati projektno nalogo glede opreme.

Letno poročilo II. Osnovne šole  Žalec za leto 2010 je podala  ravnateljica Sabina Korošec.  

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%. Šolo pa obiskujejo še iz občin Mozirje, Dobrna, Šmartno ob Paki, Celje, Grosuplje

V začetku šolskega leta 2010/2011 je bilo vpisanih 47 otrok. Iz občine Prebold obiskuje II. OŠ Žalec 1 učenec.


Šola je stara  30 let in je neizolirana, problemi so z ogrevanjem, ni ločeno ogrevanje za I. in II. OŠ. V lanskem letu so opremili nove tuše za invalide. V letošnjem  letu nameravajo narediti multisenzorno sobo – to je soba za sproščanje. Predviden strošek je okrog 15.000 €.

1.Finančno poslovanje:


V letu 2010 je II. Osnovna šola  ustvarila je  687.696,84 €  (2009 - 695.693,22 €)  prihodkov in 686.944,47 €  ( 2009 - 695.033,34 €)  odhodkov. Prihodki in odhodki so na ravni iz  leta 2009 in na ravni planiranih.


Prihodki so razdeljeni na:


- Prihodke iz javnih sredstev   576.646,79 €


- Prihodki ustanoviteljev           81.646,08 € ( mat.str., inv. vzdrž., prevozi in druge dogovorjene naloge)


- Prihodki pridobljeni na trgu          551,00 €


- Finančne  in drugi prihodki           821,36 €


Iz državnega proračuna je šola prejela 84% prihodkov in ti prihodki zajemajo:


- prihodke za plače,


- sredstva za druge izdatke zaposlenim,


- povračila zaposlenim za prevoz na delo in prehrano,


- sredstva za materialne stroške v višini,


- sredstva za prehrano otrok, izobraževanje, učne pripomočke, učbenike, šolo v naravi ipd.


Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 12 % vseh prihodkov in so za 6 % nižji od leta 2009 in za 5 % nižji od planiranih. Sem so vključeni prihodki za:


· materialne izdatke, ti so bili zagotovljeni v manjšem obsegu, kot so bili planirani,


· prevoze otrok v šolo,


· sredstva za dogovorjeni program.  


Med prihodke od prodaje storitev iz opravljanja javne službe, ki predstavljajo 4% delež vseh prihodkov pa  so vključeni prihodki od:


· učencev za šolo v naravi, ekskurzije, učbenike in ostalo,


· povračila za delavce, ki opravljajo delo na več zavodih,


· sredstva za plače javnih delavcev


· donacije 


·  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 so stroški: 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 21% nižji zaradi nižjih stroškov ogrevanja;


- stroški storitev obsegajo 5% vseh stroškov, med te stroške vključujejo: storitev povezane s poukov, stroški prehrane učencev, šolske  ekskurzije, šola v naravi, telefon in poštnino, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške zavarovanja, vzdrževanje objektov in opreme, storitve fizičnih oseb, pogodbeno delo, avtorski honorarji in druge storitev Stroški storitev so v primerjavi z letom 2009  nižji za 3 %;


- stroški dela predstavljajo 89 % vseh stroškov, v primerjavi z letom 2009 so ostali nespremenjeni. Delimo jih na:bruto plače, prispevke delodajalca, drugi stroški dela:regres,jubilejne nagrade in odpravnine,davek na izplačane plače in premije KDPZ in povračilo za prehrano in prevoz.


Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2010 je 1.818,85 €, na dan 31.12.2010 je bilo zaposleno 24,20 delavcev.


2. Ocena uspeha

II. Osnovna šola Žalec je ustvarila presežek odhodkov v višini 752,37 €.


3. Občina Prebold


V letu 2010 je občina Prebold za materialne stroške in stroške prevoza za enega učenca namenila  II. Osnovni šoli Žalec sredstva v višini 2.859,00 €.


Glede investicijskega vzdrževanja stavbe  se je potrebno dogovarjati z ostalimi občinami.

Ravnateljica je predlagala, da jih posvoji Občina Žalec, z ostalimi občinami pa delajo po pogodbi.


Župan je mnenja, da je potrebno pripraviti plan investicijskega vzdrževanja in se medsebojno dogovoriti z župani občin ustanoviteljic.


Ravnateljica je na koncu poudarila, da šola nima razvojnega oddelka predšolskih otrok, da ga je pa pripravljena organizirati in izvajati na šoli. 

Sprejet je bil naslednji sklep : 

Sklep št. 2: Financiranje investicij v II. OŠ Žalec se uvrsti na kolegij županov.

Letno poročilo OŠ Prebold za leto 2010 je podal ravnatelj Oton Račečič:


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, vršila pripravo šolske prehrane, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, oddajala prostore v najem in opravljala vzdrževalna dela na stavbi in pri opremi.   Predšolsko varstvo so izvajali v skladu s postavljenimi cilji. Z usmeritvijo k zagotavljanju vsem uporabnikom do predšolske vzgoje, se je že januarja 2009 odprl deseti oddelek in nato v letu 2010 še enajsti in dvanajsti oddelek. Oba oddelka so nastanili v prostorih OŠ in premestili oddelke 1. Razreda. 


V vrtcu so napolnili vse oddelke do povečanega normativna,  v začetku leta so izvajali program v 11 oddelkih, nato v 12 oddelkih. V vrtcu niso realizirali zimskega vrtca v naravi. Občina Prebold ima velik posluh za  delovanje vrtca.

Šolsko opremo so nabavljali zgolj v skladu s potrebami. Sistematično nabavljajo ročno  orodje za hišnika. Plan je financiranje delovnega odra za telovadnico. 


1. Finančno poslovanje


V letu 2010 je OŠ Prebold prejela 2.495.008,13 € sredstev, porabili so jih 2.476.266,75  €, kar pomeni, da so se v letu 2010 prihodki povečali za 3,7% v primerjavi z letom 2009, odhodki pa za 3,3%. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 je bila  18.741,38 €.


Pregled poslovanja od leta 2008 - 2010


		

		2008

		2009

		2010

		Indeks



		Prihodki

		2.290.863,45

		2.406.214,13

		2.495.008,13

		103,7



		Odhodki

		2.282.287,55

		2.397.970,22

		2.476.266,75

		103,3



		Razlika

		8.575,90

		8.244,21

		18.741,38

		0,4





Pregled poslovanja v letu 2010 ločeno šola – vrtec


		

		ŠOLA

		VRTEC



		leto

		2009

		2010

		2009

		2010



		prihodki

		1.668.772,99

		1.642.573,38

		737.441,44

		849.983,66



		stroški

		1.665.269,71

		1.676.825,50

		732.700,51

		835.012,16



		razlika

		       3.503,26

		       3.769,88

		    4.740,93

		  14.971,50





Razlika 3.769,88 € pri poslovanje šole je na ravni preteklega leta. To so dosegli z racionalizacijo porabe. Veliko večja je razlika pri vrtcu. Ta 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 2010 izrazito pozitivno bilanco, računovodsko stanje 2010 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 2010 pozitiven in sicer v višini 527,07 €. Presežek prihodkov nad odhodki je bil ustvarjen v višini 18.741,38 e se vračuna v negativno stanje 18.161,31 € iz preteklega leta 2009. 


Negativna razlika iz preteklih let se izniči in pozitivno obračuna v vrednosti 572,07 €.

Na šolskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 4.724,95 €.


Na vrtčevskem skladu je bilo ob koncu preteklega leta 639,18 €.


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 54,6% vseh prihodkov in so v primerjavi s preteklim letom 1,8 % nižji  ter zajemajo:


- prihodki za plače 82,8%


- prihodki za pokojninski sklad 1,4%


- prihodki za zaposlovanje invalidov 0,4%


- prihodki za jubilejne nagrade, regres  LD, odpravnine, solidarnostne pomoči 2,3%


- prihodki za materialne izdatke 2,5%


- prihodki za regresirano prehrano in prevoz na delo 3,8%


- prihodki za regresirano prehrano otrok 1,8%


- prihodki za šolo v naravi 0,3%


- prihodki za ekskurzije 0,2%


- prihodki za učila 0,4%


- prihodki za izobraževanje delavcev 0,8%


- prihodki za zdravstvene preglede delavcev 0,1%


- prihodki za šport 0,1%


- prihodki za specialne stroške po pogodbah in sklepih 


- prihodki za brezplačni vrtec za drugega otroka 3,1%


Prihodki iz občinskega proračuna predstavljajo 32,6% vseh prihodkov in so za 10,6% višji kot v letu 2009 in zajemajo:


- prihodke za plače 76,2 %


- prihodke za materialne izdatke 10 %



- prihodki za investicijsko vzdrževanje 1,3%

   
   
   


- prihodki za šport 0,1%


- prihodki za ostalo 1,7%


- prihodki za razliko v ceni-ostale občine  10,7%


Prihodki od prodaje storitev in opravljanja javne službe predstavljajo 11% vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2009 za 10% višji. Med te prihodke so vključeni prihodki od:


- oskrbnin 48,3%


- prehrane otrok 37,8%


- učencev za šolo v naravi 3,3 %


- učencev za ekskurzije 1,4 %


- učencev za ostale namene/material za pouk, vstopnine, prevoz 9,2%)


Prihodki od prodaje storitev na trgu predstavljajo 1,3% vseh prihodkov in so za 4,6% nižji  kot v letu 2009. Sem so vključeni:


- prihodki od prehrane delavcev in zunanjih uporabnikov 76%


- prihodki od najemnine šolske telovadnice in ostalih storitev 24%.


 Poslovni odhodki osnovne šole Prebold zajemajo :


- stroški materiala in blaga predstavljajo 11,9% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom za  0,1% višji. Med te stroške spadajo: 


* porabljen material/pisarniški,čistilni,strokovna lit., živila, drug material, del DI- 72,2%

* porabljena energija, kuriva, plin, voda – 27,8%,


- stroški storitev predstavljajo 6,7% vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom za 0,1%  nižji. Med te stroške spadajo : 

- stroški storitev povezanih z dejavnostjo /ŠVN, ekskurzije, drugo/ (33%)


- stroški intelektualnih storitev /zdravstvene storitve, izobraževanje/ (12,2 %)


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


- prevozni stroški (7 %)


- stroški za službena potovanja (1,6 %)


- stroški storitev povezani z vzdrževanjem, zavarovanjem, varovanjem (31,2 %)


- stroški storitev fizičnih oseb (4,2 %)


- bančne storitve (0,3 %)


- amortizacijo, ki predstavlja 1,8 % vseh stroškov. Obračunana je v skladu s predpisanimi zakonskimi stopnjami. Del stroškov amortizacije v višini 254.641,07 € 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 79,1 %. V primerjavi z letom 2009 so za 1,7 % višji, njihova višina pa je usklajena z Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev in s Kolektivno pogodbo. Stroški dela so:


 
- plače (88,7 %)



- pokojninski sklad (1,6 %)



- prispevki za zaposlovanje invalidov (0,3 %)



- regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči (4,9 %)



- drugi stroški /prehrana, prevoz na delo/ (4,5%)


- drugi stroški predstavljajo stroške davka od zavarovalnih poslov, to je 0,1 % vseh stroškov.

2. Pregled števila otrok oz. učencev


V  šolskem letu 2010/11 je bilo v šolo vpisanih 344 učencev (v letu 2009/10 329 učencev ), v vrtcu pa je število  otrok 197, ki so razporejeni v 12 oddelkov (v letu 2009/10  179  otrok v 10 oddelkih ).


Po vpisu v letu 2011 je v vrtec vpisanih 228 otrok v 13 oddelkih, 5 otrok je vpisanih iz drugih občin. 

3. Kadri   

1. 9. 2010 je bilo na šoli 51 zaposlenih, v vrtcu 36. Skupaj 87 zaposlenih.  Poučevalo je 38 učiteljev, med katerimi je bila ena učiteljica zaposlena delno kot računalničarka.  Svetovalno delo je opravljala socialna delavka, individualno pomoč pedagoginja ter ostali strokovni delavci, tudi mobilni iz II. OŠ Žalec. Dela v knjižnici je opravljala knjižničarka, ostala dela enajst tehnično-administrativnih delavcev: tajnica, računovodkinja, hišnik, tri delavke v kuhinji in pet čistilk.


Delovni čas je potekal v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje in glede na potrebe delovanja šole. Sistem zapolnjevanja ur učiteljem za čas počitnic na podlagi razlik v dopustu je načeloma deloval, vendar ni v celoti zadostil zahtevam Zakona o evidencah na področju dela. Nekatere učiteljice niso v celoti zapolnile fonda ur, kar se je preneslo v naslednje šolsko leto 2010/11. Zato smo uvedli vodenje evidence na podlagi opravljenih realnih ur.


V vrtcu je bilo neposredno zaposlenih 25 strokovnih delavk, 7 ostalih (administrativno tehničnih delavk in hišnik). Ostale delavke so na porodniškem dopustu.

4. Ocena uspeha  .  

Osnovna šola meni, da so poslovali dobro. Finančno so uspeli  izničiti iz izgubo preteklih let. Na pedagoškem področju so realizirali cilje iz LDN šole in vrtca. V nekaterih segmentih so cilje presegli, saj so se trenutno prilagajali in ustregli okolici z več sodelovanja s šolo, starši in drugimi uporabniki. Nekaj učil, didaktičnih pripomočkov ( blazine v TV)  so kupili s sredstvi šolskega sklada, nekaj sredstev je bilo porabljene za socialne transferje najbolj socialno ogroženih učencev. Materialno so uspeli obnoviti streho. Zamenjana je bila strešna kritina in postavljena elektrarna na sončno energijo, ki je sicer v lasti podjetja Bisol iz Latkove vasi in ima v najemu streho šole za 25 let. Zamenjana so bila okna v treh učilnicah, začeli so s sanacijo kletnih prostorov šole.

Dokupljena je bila oprema za dve igralnici vrtca za prvo starostno obdobje.


Prav tako so bili nabavljeni pomembni nastavki za dozidavo in generalno obnovo vrtca. 

Pri izvajanju predmetnika v šoli je prišlo pri nekaterih predmetih na predmetni stopnji do nerealiziranih ur pouka (bolniški izostanki delavcev, proslave, prireditve, tekmovanja), ponekod pa je bila realizacija več kot 100%. Ponovno niso dosegli želenega cilja pri rezultatih NPZ, kjer so bili  dosežki učencev  pod slovenskim povprečjem.


Udeležili so se vsej razpisanih tekmovanj iz znanj, kot tudi vseh športnih tekmovanj. 

Franc Škrabe je opozoril, da v poročilu niso navedeni ukrepi za izboljšanje učnega uspeha in poročilo o dejavnosti knjižnice.


Ravnatelj je glede učnega uspeha povedal, da že ukrepajo in sicer so vsi aktivi morali narediti analize, kje je primanjkljaj. Gre za funkcionalno nepismenost pri razumevanju nalog npr. pri matematiki. Ne ocenjuje, da se slabo poučuje, učitelji priznavajo, da so popustili pri kriteriju. Letos so se spremenili učni načrti. Poskusili bodo predelati učne načrte po vertikali npr. pregled slovenskega jezika za vsa šolska leta.

Za knjižnico naredijo poročilo ob realizaciji konec šolskega leta. Prispevek v knjižnico je 11.000 €, imajo čez 30.000 gradiva in imajo 11.000 izposoj na leto. Knjižnica je odprta vsak dan od 7 – 15.00 ure, razen kadar je knjižničarka udeležena pri ostalih dejavnostih (nadomeščanje bolniške, kadar ima učne ure – 1- 5. r – enkrat na teden).

Letno poročilo 2010 – Glasbena šola »Risto Savin« Žalec

Število vpisanih učencev v šolskem letu 2010/11 je 498 učencev, glede na občine:  Prebold 50, Žalec 323, Polzela 50, Braslovče 41, Vransko 22 in Tabor 12.


Glede na prejšnje šolsko leto je vpisanih 10 učencev več.


1. Finančno poslovanje


Glasbena šola razpolaga s sredstvi v upravljanju v višini  1.379.443,75 €  ( 2009 - 1.388.744,45 € ), od tega je 58% sredstev prejela v upravljanje  od Občine Žalec. Delež drugih občin je : Prebold 11%, Polzela 13 %, Braslovče 12 %, Vransko 3% in Tabor 2%.


V letu 2010  je Glasbena šola ustvarila  1.146.480,21€  ( 2009 - 1.110.795,59 €)  prihodkov in  1.142.461,33 €  ( 2009 - 1.107.527,84 € )  odhodkov. Prihodki in odhodki so 3% višji kot leta 2009.


Prihodki so razdeljeni na:


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


- Prihodke od prodaje storitev, ustvarjenih na trgu,


- Finančne prihodke


- izredni  prihodki.


Prihodki iz državnega proračuna znašajo 77,5 % in so 2% višji kot v preteklem letu. Zajemajo pa:


- prihodke za plače v višini 95,4%


- sredstva skupne porabe v višini 3,9% in


- sredstva za prispevek VZI  0,7%


Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 6,1% vseh prihodkov in so namenjeni pokrivanju materialnih izdatkov. V primerjavi z letom 2009  so za 3% višji, nižji pa so  od planiranih.

Občina Prebold je v letu 2010  namenila sredstva v višini 4.263,00 € za materialne stroške.


Med prihodke od prodaje storitev uvrščajo prispevke staršev in predstavljajo 16,3 % delež. Prihodki so 10% višji od lanskih in so na ravni planiranih.


Finančni prihodki vsebujejo obresti od sredstev na računu.


Izredni prihodki – tu so izkazane izterjane že odpisane terjatve do staršev.


Odhodki:


- stroški materiala predstavljajo 2,4% in so 16% nižji kot preteklo leto


- stroški storitev obsegajo 7,8% vseh stroškov in so 9% nižji kot preteklo leto


- stroški dela predstavljajo 85,7% in so v primerjavi s predhodnim letom za 5% višji. Povprečna bruto plača na zaposlenega za leto 2010 je 2.000,92€, zaposlenih 41 uslužbencev.


- amortizacija predstavljajo 3,5% vseh stroškov


- drugi stroški – plačan prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 


2. Ocena uspeha


Glasbena šola je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.377,39 €.


3.Občina Prebold 

Poročilo vpisanih iz Občine  Prebold


V šolskem letu 2009/10 je bilo izbranih in vpisanih v Glasbeno šolo skupaj 498 učencev od tega iz Prebolda 50 otrok: čembalo 1, flavta 6, glasbena pripravnica 2, harmonika 4, kitara 16, klavir 11, predšolska glasbena vzgoja 1, solopetje 1, teorija 3, tolkala 3, violina 1, violončelo 1.

V dislociranem oddelku v Preboldu je vpisanih: flavta 16, klavir 11 in kitara 16 učencev. Prav tako poučujejo teorijo za 1., 3. In 4. razred Glasbene Šole.

Franc Škrabe je izpostavil problem investiranja v Glasbeno šolo oz. ureditev lastništva.  

Podan je bil tudi predlog, da se Glasbeno šolo pozove, da se odpre še kakšen drug oddelek npr. pihala. 


Sprejeta sta bila  naslednja  sklepa : 

Sklep št. 3: Ureditev lastništva Glasbene šole Risto Savin  se uvrsti na kolegij županov.

Sklep št. 4: Pozovemo Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, da usmerja učence v programe, ki so podpora pihalnim orkestrom v dolini.

Letno poročilo 2010 – UPI Ljudska univerza Žalec

1. Finančno poslovanje


V letu 2010 so ustvarili za  668.555 € (2009 - 771.794 €) prihodkov, kar je sicer za 13,4 % manj kot leto poprej, a so z realizacijo presegli zastavljeni finančni plan za leto 2010 – 652.124 € za 2,5%. Razlog za manjše prihodke je predvsem izpad šolnin na visokošolskih programih ( Fakulteta za upravo – 2009 za 118.863€ prihodkov več kot v letu 2010).


V istem obdobju so imeli stroškov za 662.087 € ( 2009 - 763.220 €), kar je 13,3% manj kot leta 2009 in pomeni, da so poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini  6.468 € ( 2009 - 8.574 € ) oz. z upoštevanje davka od dohodka pravnih oseb  5.380 €.


Prihodki so razdeljeni na :


- Prihodke iz državnega proračuna


- Prihodke iz občinskih proračunov


- Prihodke od prodaje storitev


- Finančne prihodke


Struktura prihodkov v letu 2010 je sledeča:


-  42,3%  prihodki od prodaje storitev (šolnine in tečajnine, najemnine )


-  1,9 %   prihodki od Občine Žalec 


-  6,4%  sredstva MŠŠ (plače za OŠ, poplačilo plač)


- 3,8%  sredstva MŠŠ – razmestitve SSU, ŠK


- 26,3% sredstva MŠŠŠ ESS razpisi  CVŽU, UŽU-MI, RPO,DPR 


- 4,2% drugi razpisi : MŠŠ, TVU, MDD DC, MNZ 


- 14,3% javna dela


- 0,8%  drugi prihodki, prihodki  od financiranja, prevrednoteni   prihodki


Odhodki:


- Stroški materiala 5,5%


- Stroški storitev 35,8%


- Stroški dela 58,5%



- Drugi stroški
0,1% 


Razmere med javnimi sredstvi in sredstvi pridobljenimi na trgu v letu 2010 je 26,38% - javni del in 73,62% - tržni del. Največ sredstev še vedno pridobivajo še vedno z njihovo glavno dejavnostjo – izvajanja izobraževalnih programov za odrasle.


Zaposlenih je 18 delavcev, 11 rednih in 7 delavcev po posebni pogodbi o zaposlitvi.


2. Ocena uspeha


Ocenjujejo, da so rezultati poslovanja v poslovnem letu 2010 dobri in dovolj vzpodbudni za nadaljnje uspešno delo kolektiva. 


Udeleženci po občini Prebold / vsi skupaj :


OŠ                                 1 / 12


Srednja šola                  17/ 244


Višja šola

      1/ 92


Jezikovni tečaji
14/ 328


Splošni tečaji
19/ 269


Usposabljanja                6/ 76


CIPS                          
102/ 2057  (Center za informiranje in poklicno usposabljanje)

ISIO ( CVŽU)                
51/ 830      (Svetovalno središče in informiranje in svetovanje           


              izobraževanja odraslih)

Skupaj  210 občanov Občine Prebold  oz.  7 % od vseh udeležencev 3908.


3. Občina Prebold 


Občina Prebold v letu 2010 ni imela finančnih obveznosti do UPI Žalec.


Sprejet je bil sklep :


Sklep št. 5:  Investicije v UPI se uvrstijo na kolegij županov.

Letno poročilo 2010  –  Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1. Finančno poslovanje


ZD Žalec je v letu 2010 ustvaril  3.391.655 €  ( 2009 - 3.274.456 € ) celotnega  prihodka, kar je za 3,6 % več kot v letu 2009 in za 0,5% več kot so planirali. Največji del prihodka 74,1 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 2010  2.510.576  € in se je v primerjavi z letom 2009  povečal za 1,7%. 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 147.441  € in se je zmanjšal za 2,9% v primerjavi z letom 2009  in predstavlja 4,3% v strukturi celotnega prihodka.


Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve so skupaj znašali 2.663.687 € in so bili za 1,5% večji kot so jih planirali v finančnem načrtu, medtem ko so se v primerjavi z letom 2009 povečali za 0,2%. 


Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij dosežen v letu 2010 je znašal 74.703 € in se je v primerjavi z letom 2009 povečal za 44,00 %,


Prihodki od doplačil do polne cene so znašali v letu 2010 73.213 € prihodkov do polne cene, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij in je bil  zmanjšan za 14,1 % v primerjavi z letom 2009.


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 2010 znašali 575.427 € in so bili večji od leta 2009 za 19,2 %.


Prihodki iz naslova zaračunanih najemnin so znašali 153.497 €  in so bili v primerjavi z letom 2009  večji za 4,5%.


Odhodki:


Odhodki ZD v letu 2009 so znašali 3.385.239  € in so bili v primerjavi z letom 2009 večji za 3,7 %, medtem ko so bili večji od planiranih za 0,5%. 


Struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov:


- Stroški materiala


  271.596 €



 8,0%


- Stroški storitev


  1.037.800 €



 30,7%


- Amortizacija


  112.839 €



 3,3%


- Stroški dela



  1.950.609 €



 57,6%


- Drugi odhodki


  12.395  €



 0,4%


SKUPAJ ODHODKI


  3.385.239 €



 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 6.416  €.


3. Občina Prebold 


Zdravstvena postaja  Prebold, Graščinska cesta 11, Prebold  


V letu 2010 so delovale:  2 zasebni zdravstveni ambulanti, 2 zasebni zobozdravstveni ordinaciji, 1 lekarna, 2 patronažni zdravstveni sestri, 1 zasebna fizioterapija in  1 zobna tehnica .


Franc Škrabe je predstavil potek opremljanja nove zobozdravstvene ambulante v Preboldu, kjer naj bi bila ordinacija v mesecu aprilu opremljena.  Čakamo še na pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje, glede podelitve koncesije.

K 3. točki dnevnega reda:

1. Objava javnih  razpisov :


3.1 Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Prebold za leto 2011


3.2  Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011


3.3 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, 


        ki niso predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011


Predstavljeni so bili javni razpisi za sofinanciranje športa, ljubiteljske kulturne dejavnosti in dejavnosti društev. Novost je letos, da se na razpis prijavljajo tudi prireditve.

Marko Repnik je predlagal, da se tudi za kulturo izdela Letni program kulture, podobno kot na področju športa..

Franc Škrabe je odgovoril, da je Lokalni program kulture eden od programov dela odbora.

K 4. točki dnevnega reda:

Vloga Mirjane Zagoričnik  za oprostitev plačila stroškov 


Prejeli smo vlogo zobne tehtnice Mirjane Zagoričnik za oprostitev plačila stroškov obratovanja, ki znašajo 1.136,39 €, zaradi neuporabe najetih prostorov. Ima tudi dolg najemnine v znesku 1.263,60 €, ki pa ga bo po njenem zagotovilu poravnala. Po krajši razpravi je bil sprejet sklep: 


Sklep št. 6 :


Vlogi Zobne tehnike Mirjane Zagoričnik  za oprostitev plačila stroškov obratovanja se ne odobri.


K 5. točki dnevnega reda:


Razno


5.1

Na občino Prebold sta prispeli  dve vlogi za doplačilo domske oskrbe v Domu starejših v Preboldu. Franc Škrabe je predstavi dogovarjanja s Centrom za socialno delo Žalec, ki je krajevno pristojno za reševanje vlog in izdajanje odločb. Ker pa dom v Preboldu nima koncesije in ni v javni mreži, nastajajo problemi pri izdajanju odločb prosilcem. Z CSD Žalec potekajo razgovori glede izdajanja odločb. 


Župan je predstavil rezultate pogovora na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki trenutno ne bo razpisovalo novih koncesij. 


5.2.

Matej Golavšek je podal vprašanje glede nogometnega igrišča  v Šeščah? Lastnik zemljišča ne želi prodati, se je pa pripravljen dogovarjati glede najema.  


Podan je bil predlog, da Odbor za prostor pripravi osnutek pogodbe.


Sprejet je bil sklep :


Sklep št. 7 :


Odbor za prostor  pripravi osnutek najemne pogodbe za nogometno igrišče v Šeščah.

Seja je bila končana ob 19.40 uri.

		Posredovano:


· Županu


· članom odborov 

		Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti


Škrabe Franc 
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