
 
 
Številka: 900-20/2018-1 
Žužemberk, 4. 6. 2018 
 
 
 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 66/10-UPB) 
 
 

s k l i c u j e m 
 

16. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v ponedeljek, 11. 6. 2018, ob 18. uri, 

v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje odbora 
2. Obravnava predloga Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja polovičnega 

oddelka v vzgojno-varstveni družini Brulec v Žužemberku za čas od 1. 9. 2018 - 31. 8. 
2019, oziroma do selitve vrtčevskih skupin v prostore novega vrtca 

3. Obravnava predloga Sklepa o izdanem soglasju za zaposlitve v Vrtcu Žužemberk pri 
OŠ Žužemberk 

4. Obravnava predloga Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju polovičnega oddelka v 
OŠ Prevole za čas od 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019 

5. Obravnava predloga Sklepa o soglasju k Sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ 
Žužemberk 

6. Obravnava predloga Sklepa o soglasju k Sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ 
Prevole 

7. Obravnava predloga Sklepa o spremembi sklepa o izdanem soglasju za zaposlitve v 
Vrtcu pri OŠ Žužemberk 

8. Obravnava predloga Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2018/2019 

9. Obravnava predloga Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2018/2019 

10. Obravnava predloga Sklepa o soglasju za delovanje dveh kombiniranih oddelkov na 
PŠ Šmihel pri OŠ Žužemberk, v obdobju upada števila učencev pod normativ 

11. Obravnava predloga Sklepa o soglasju k statusnem preoblikovanju zasebne 
lekarniške dejavnosti 

12. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 
13. Obravnava predloga Statuta Občine Žužemberk 
14. Obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk 
15. Vprašanja in pobude 

 
 
Gradivo je priloženo, oziroma ste ga prejeli s sklicem seje občinskega sveta. Gradivo za 13. 
in 14. točko ste prejeli s sklicem prejšnje seje 
 

 Odbor za družbene dejavnosti 
Predsednik: 

Jože Šteingel l.r. 



 
 
 
Vabljeni: 

 g. Jože Pečjak 

 ga. Marija Breceljnik 

 g. Andrej Banko 

 g. Urban Boben 

 g. Franc Škufca, župan 

 g. Jacques Gros, direktor OU 

 g. Vlado Kostevc, OU 

 g. Roman Kren, OU 


