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ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

www. prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 OBČINA PREBOLD 

Številka: 0327/  /2020 
Datum:  21. 9. 2020 
 

ZAPISNIK 13. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022, KI JE BILA,  DNE 21. 9. 2020, OB 17. URI, 
V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD. 
 
Seje odborov so  javne. 
 
Prisotni so bili naslednji člani in predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti: Martina Jager, Janja Klančnik, Marjan Golavšek, Liljana Kač, Nina Fajfar, 
Herodež Boštjan, Marko Repnik, Emilija Črnila. 
 
Opravičeni: Matej Golavšek 
 
Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Peter Žurej, Vanja Čeligoj Zajšek 
 
Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane. 
Predsednik Marjan Golavšek je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s predsednikom 8 
članov in da je odbor sklepčen. Prebral je spremenjeni predlagani dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. 
- ugotovitev prisotnosti 
- sprejem dnevnega reda 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti 

2. Cena kosila za učence OŠ Prebold 
3. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov  
4. Vloga za dodelitev termina rekreacije Društvu upokojencev Prebold 
5. Prošnja za sofinanciranje zaposlitve v Društvu za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec 
6. Predstavitev časopisa Utrip Savinjske doline 
7. Razno 
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K 1. točki dnevnega reda 
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti 
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 
 
K 2. točki dnevnega reda: Cena kosila za učence OŠ Prebold 
 
Ravnatelj Peter Žurej je pojasnil prejeto gradivo in izbiro ponudnika za dobavo kosil. Kljub nekaj 
pripombam naj bi bili starši in otroci z rešitvijo zadovoljni. Glede povišane cene kosila so starši 
seznanjeni, niso pa seznanjeni glede višine povišanja. Prav tako ni bila še potrjena višina 
sofinanciranja občine s strani občinskega sveta. 
 
Tako župan kot tudi člani odbora, ki so hkrati predstavniki sveta zavoda OŠ so poudarili, da so 
ravnatelja pozvali na pojasnila glede izvedbe izbire ponudnika ter kalkulacije za izračun cene, ki ga 
do sedaj še niso prejeli. 
 
Po burni razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št.:2 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da se na občinskem 
svetu potrdi sofinanciranje kosila v višini 0,48 € na kosilo, in sicer do konca obdobja dobave 
s strani ponudnika. 
 
Sklep št.: 3 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da se s strani OŠ 
Prebold v čimkrajšem možnem času posredujejo manjkajoči podatki glede kalkulacije za 
oblikovanje cene kosila v preteklem šolskem letu ter predlog kalkulacije za oblikovanje cene 
kosila po zaključeni investiciji. 
 
K 3. točki dnevnega reda: Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih 
objektov  
 
Vanja Čeligoj Zajšek pove, da so  bile upoštevane vse podane pripombe. Ugotovljeno je bilo, da 
pravilnik ni v skladu z Odlokom o ustanovitvi OŠ Prebold. 
 
Razprava je tekla v smeri reševanja zadev glede plačila stroškov za subjekte, ki uporabljajo dvorano 
brezplačno ali po znižani ceni. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 4: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da uprava pripravi 
čistopis pravilnika ter pobudnikom pošlje način upoštevanja njihovih pripomb.  
 
Sklep št. 5: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da ravnatelj poda 
zakonsko podlago glede načina oglaševanja v športnih prostorih.  
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K 4. točki dnevnega reda: Vloga za dodelitev termina rekreacije Društvu upokojencev Prebold 
 
Objavljen je bil razpis terminov za najem telovadnic OŠ Prebold. 
 
Sklep št. 6: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pojasnjuje, da je potekal razpis 
terminov za najem telovadnic. 
 
K 5. točki dnevnega reda: Prošnja za sofinanciranje zaposlitve v Društvu za pomoč in 
samopomoč Želva – Eureka Žalec 
 
S strani Društva za pomoč samopomoč Želva – Eureka Žalec, smo prejeli prošnjo za sofinanciranje 
podporne zaposlitve našega občana za leto 2021, v višini 7.451,73 €. S strani društva še nismo prejeli 
obrazložitev delovnih nalog, ki jih izvaja naš občan. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 7: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predlaga, da se s strani 
Društva za pomoč in samopomoč Eureka Žalec pridobi poročilo o delu oziroma nalogah 
našega občana ter predvidena dela in naloge v letu 2021. 
 
K 6. točki dnevnega reda: Predstavitev časopisa Utrip Savinjske doline 
 
S strani ZKŠT Žalec smo prejeli predlog za predstavitev  časopisa Utrip Savinjske doline.  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 8: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da se predstavitev 
časopisa Utrip Savinjske doline opravi na razširjeni seji odbora, na katero se povabi člane 
občinskega sveta. 
 
K 7. točki dnevnega reda: Razno 
 
Župan je seznanil člane odbora z investicijami, ki so predvidene za naslednje proračunsko obdobje. 
 
Prejeli smo pisni poziv za podajo mnenja h kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Risto Savin. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 9: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se strinja s predlaganimi 
investicijami in predlaga, da se obravnavajo v postopku sprejema proračuna za leti 2021 in 
2022. 
 
Sklep št. 10: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da se poda pozitivno 
mnenje h kandidatu za ravnatelja. 
 
Seja je bila končana ob 19.00 uri. 
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Posredovano: 
 Županu 

 članom odborov  

Predsednik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti 

Marjan Golavšek, l.r. 

 


