ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

ZAPISNIK
10. seje Odbora za družbene dejavnosti Občine Žužemberk, ki je bila 16. 6. 2021 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Žužemberk.
Prisotni člani odbora: g. Rok Zupančič, g. Darko Pucelj, ga. Ida Kastelic, g. Tom Smrke. Na
seji so prisotni štirje člani odbora – odbor je sklepčen. Ob 18:13 na sejo pride še ga. Tanja
Koren.
Občinska uprava: župan g. Jože Papež, direktor občinske uprave g. Tomaž Hrastar, višji
svetovalec za finance g. Roman Kren in svetovalec za družbene dejavnosti g. Vlado Kostevc.
Sejo je sklical predsednik odbora g. Rok Zupančič, ki jo je tudi vodil in predstavil dopolnitev
dnevnega reda z novo 10. točko z gradivom, ki je bilo danes poslano po e-pošti, in sicer
Seznanitev in podaja soglasja k Letnemu poročilu 2020, Finančnemu načrtu ter delovnemu
programu za leto 2021, ter Sklepu o določitvi redne delovne uspešnosti za plačno skupino B,
Zdravstvenega doma Novo mesto. Na dopolnjeni dnevi red ni bilo pripomb zato ga je podal na
glasovanje. Glasovali so 4 člani: 4 ZA, 0 proti.
Odbor je sprejel naslednji dnevni red:
1. pregled zapisnika prejšnje seje odbora
2. obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2020
3. obravnava predloga Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade
družine v Občini Žužemberk
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
5. obravnava predloga sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček pri OŠ
Žužemberk
6. obravnava predloga sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole
7. obravnava predloga sklepa o izdanem soglasju za dodatne zaposlitve v Vrtcu Sonček pri OŠ
Žužemberk
8. obravnava predloga sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli
Žužemberk v šolskem letu 2020/2021
9. obravnava predloga sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli
Prevole v šolskem letu 2020/2021
10.seznanitev in podaja soglasja k Letnemu poročilu 2020, Finančnemu načrtu ter delovnemu
programu za leto 2021, ter Sklepu o določitvi redne delovne uspešnosti za plačno skupino B,
Zdravstvenega doma Novo mesto
11.vprašanja in pobude
Ad 1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednik odbora g. Rok Zupančič je prisotne člane zaprosil, da podajo pripombe na zapisnik.
Ker pripomb ni bilo podal na glasovanje potrditev zapisnika 5. seje.
Glasovali so 4 člani: 4 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno
potrdil
zapisnik 9. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Ad 2. Obravnava predloga Zaključnega računa Občine Žužemberk za leto 2020

Predsednik je predal besedo višjemu svetovalcu za finance in gospodarstvo g. Romanu Krenu,
ki je pojasnil višino prihodkov ter odhodkov z realizacijo Občina je v letu 2020, Na prihodkovni
strani je bilo za leto 2020 načrtovanih 8.791.240 evrov prihodkov. Na podlagi denarnega toka je
bilo v letu 2020 skupno realiziranih 5.159.897 evrov prihodkov kar pomeni, da so bili prihodki
realizirani 58,7 % v primerjavi s planom.
Na odhodkovni strani je bilo za leto 2020 načrtovanih 8.575.240 evrov odhodkov. Po načelu
denarnega toka je bilo v letu 2020 realiziranih za 4.318.210 evrov odhodkov ter odplačilo dolga
v višini 213.705 evrov kar skupno pomeni 52,8 % v primerjavi s planom.
Predsednik odbora g. Rok Zupančič je pojasnil, da si je zaključni račun dobro pogledal ter se
vidi, da se je delalo dobro.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal seznanitev na glasovanje.
Glasovali so 4 člani: 4 ZA, 0 proti.
Odbor je sprejel
sklep
da se je seznanil in potrjuje Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2020
ter predlaga naj ga občinski svet potrdi.

Ad 3. obravnava predloga Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade
in mlade družine v Občini Žužemberk
Pri obravnavi te točke je na sejo prišla še članica odbora ga. Tanja Koren, prisotnih 5 članov.
Predsednik odbora je podal pojasnila glede obtožb nekaterih, da so bili mladi proti znižanju
komunalnega prispevka za mlade, kar bi bilo v neskladju z zakonodajo. Pripravljen predlog
odloka to rešuje na zakonit način s subvencioniranjem komunalnega prispevka za mlade in
mlade družine. Cilj je vsekakor ohranjanje poseljenosti podeželja ter da se v našo občino
priselijo mladi tudi iz drugih okolij. Pojasnila je podal tudi župan g. Jože Papež, ki je menil, da
gre sedaj za zakonit način urejanja pomoči mladim ter da žal nekateri po vaseh širijo neresnice
v zvezi s komunalnim prispevkom.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal seznanitev na glasovanje. Glasovalo je 5
članov: 5 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno sprejel
sklep
da se sprejme predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in
mlade družine v Občini Žužemberk,
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme

Ad 4. obravnava predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloku o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
Predsednik odbora je pojasnil, da je potrebno glede na predlog OŠ Žužemberk v skladu s
pravilnikom opredeliti, da se namesto vodje vrtca opredeli, da vrtec vodi pomočnik ravnatelja in
ne vodja vrtca. G. Darko Pucelj je pojasnil, da je glede na število oddelkov vrtca zelo razumna
odločitev, da imamo vrtce v sklopu osnovne šole. Temu je pritrdil tudi župan.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal seznanitev na glasovanje. Glasovalo je 5
članov: 5 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno sprejel
sklep
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk,
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad 5. obravnava predloga sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Žužemberk
Predsednik je pojasnil, da je bilo gradivo priloženo z vabilom in opozoril na napako pri trenutno
veljavni sistemizaciji v prilogi s tem kaj je v gradivu. Svetovalec za družbene dejavnosti g. Vlado
Kostevc je podal obrazložitve, ter pojasnil, da bo glede trenutno veljavne sistemizacije to preveril
in v kolikor je napaka se bo to popravilo.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal predlog soglasja k sistemizaciji s
popravkom na glasovanje. Glasovalo je 5 članov: 5 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno sprejel
sklep
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk s popravkom
v prilogi v trenutno veljavni sistemizaciji,
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme
Ad 6. obravnava predloga sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Prevole
Predsednik je pojasnil, da je bilo gradivo priloženo z vabilom in tudi tu opozoril na napako v
prilogi v trenutno veljavni sistemizaciji ter odprl razpravo. Svetovalec za družbene dejavnosti g.
Vlado Kostevc je podal obrazložitve in tudi tu podal pojasnilo, da se bo preverilo in če je prišlo
do napake se jo bo popravilo.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal soglasje z morebitnimi popravki na
glasovanje. Glasovalo je 5 članov: 5 ZA, 0 proti.

Odbor je soglasno sprejel
sklep
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole, z morebitnimi popravki
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad 7. obravnava predloga sklepa o izdanem soglasju za dodatne zaposlitve v Vrtcu
Sonček pri OŠ Žužemberk
Predsednik je pojasnil, da je bilo gradivo priloženo in pozval k razpravi. G. Darko Pucelj je
pojasnil, da to otrokom pripada, saj gre za odločbe pristojnih institucij. Svetovalec za družbene
dejavnosti je podal pojasnila, da gre za strokovnjake, ki otrokom pomagajo.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal seznanitev na glasovanje. Glasovalo je 5
članov: 5 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno sprejel
sklep
o izdanem soglasju za dodatne zaposlitve v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad 8. obravnava predloga sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v
Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2021/2022
Predsednik je pojasnil, da je bilo gradivo priloženo z vabilom in odprl razpravo. Ga. Tanja Koren
je povprašala, če to opravlja kdo drug. Svetovalec za družbene dejavnosti g. Vlado Kostevc je
podal obrazložitve, da šola organizira varstvo učencev vozačev s svojimi učitelji in se ne da za
vse vozače urediti v tem času interesnih dejavnosti, je pa to zagotovo ceneje kakor da bi vse
otroke takoj po končanem pouku vozili domov. Župan Jože Papež je potrdil, da je varstvo
vozačev cenejše in je dobro, da se to podpre.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal sklep na glasovanje. Glasovalo je 5 članov:
5 ZA, 0 proti.

Odbor je soglasno sprejel
sklep
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk
v šolskem letu 2021/2022, ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad 9: obravnava predloga sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v
Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2021/2022
Predsednik je pojasnil, da je bilo gradivo priloženo z vabilom in odprl razpravo. Svetovalec za
družbene dejavnosti g. Vlado Kostevc je podal obrazložitve, saj se tu pomaga učencem z
delitvijo kombinacij tudi po tri razrede, da imajo potem ločen pouk strokovnih predmetov,
ravnatelj pa je varstvo vozačev rešil z interesnimi dejavnostmi.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal sklep na glasovanje. Glasovalo je 5 članov:
5 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno sprejel
sklep
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole
v šolskem letu 2021/2022,
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Ad10. seznanitev in podaja soglasja k Letnemu poročilu 2020, Finančnemu načrtu ter
delovnemu programu za leto 2021, ter Sklepu o določitvi redne delovne uspešnosti za
plačno skupino B, Zdravstvenega doma Novo mesto
Predsednik odbora g. Rok Zupančič je pojasnil, da smo gradivo prejeli danes po e-pošti. Župan
g. Jože Papež je pojasnil, da so vse ostale občine soglasje že sprejele in čakajo le nas, tako,
da ga je potrebno sprejeti.
Ker ni bilo več razprave je predsednik odbora podal seznanitev in soglasje na glasovanje.
Glasovalo je 5 članov: 5 ZA, 0 proti.
Odbor je soglasno sprejel
sklep
o seznanitvi in podaji soglasja k Letnemu poročilu 2020, Finančnemu načrtu ter
delovnemu programu za leto 2021, Sklepu o določitvi redne delovne uspešnosti za
plačno skupino B, Zdravstvenega doma Novo mesto
ter se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Ad11. Vprašanja in pobude
Predsedujoči je pozval prisotne, da podajo pobude.
G. Darko Pucelj je vprašal, kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje društev, saj društva
delujejo, potrebno pa jim je pomagati, saj v letu 2019 ni bilo sofinanciranja. Župan g. Jože Papež
je pojasnil, da bo razpis kmalu objavljen, se bo pa glede na situacijo natančno preverjalo ali
društva res delujejo ali ne. Ga. Ida Kastelic je povprašala glede občnih zborov društev, saj zaradi
omejitev glede števila občnih zborov ni bilo in če je to pogoj? Prav tako je povprašala glede oken
v šoli v Šmihelu. Župan je pojasnil, da to ni pogoj, se pa sedaj kar vrstijo občni zbori, lahko se
izvedejo tudi po počitnicah. Za šole pa se pripravlja celoten pregled potreb in z ravnateljico si
bosta ogledala vse šole. Svetovalec za družbene dejavnosti je pojasnil, da društva morajo imeti
enkrat letno občni zbor.
Ker vprašanj in pobud ni bilo je predsednik odbora g. Rok Zupančič sejo zaključil ob 18:45.
Številka: 011-2/2020Žužemberk, 17. 6. 2021
Zapisal: Vlado Kostevc
Rok Zupančič
predsednik Odbora za družbene dejavnosti

