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ZAPISNIK 20. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA V
SREDO, DNE, 05.02.2014 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: Franc Škrabe, Henrika Gominšek, Franci
Cigler, Marjan Golavšek, Borut Podlinšek in Cvetka Napotnik.
Opravičeni: Marko Repnik, Matej Golavšek in Jolanda Stojnić.
Drugi prisotni: župan Vinko Debelak in Klaudija Kač.
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 6 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 19. seje Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti z dne 27.11.2013
2. Letni program športa v Občini Prebold za leto 2014
3. Javni razpisi za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold
za leto 2014, Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev,organizacij in
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za lepo 2014 ter
Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
za leto 2014
4. Razno
4.1.
Zapisnik sestanka o socialno ogroženosti v Občini Prebold
4.2.
Vloga za znižanje najemnine za garažo
K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti
Franc Škrabe je pregledal zapisnik prejšnje seje in realizacijo sklepov. Ker na podani
zapisnik ni bilo pripomb, je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 1:
Potrdi se zapisnik 19. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti z dne 27.11.2013.
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K 2. točki dnevnega reda: Letni program športa v Občini Prebold za leto 2014
Franc Škrabe je predstavil Letni program športa Občine Prebold v letu 2014.
Vsebina programa je zelo podobna lanski. Predlagal je spremembe v 3 točki in sicer
se spremeni, tako da se glasi – stavek Izbor programov se izpelje na podlagi javnega
razpisa in se objavi na spletni strani in na krajevno običajen način.
V zadnjem odstavku se doda stavek - Komisija, imenovana s strani Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti jih v skladu z merili iz pravilnika
in razpisnimi pogoji obdela in ustrezno točkuje. Pripravljen predlog razdelitve
sredstev se posreduje Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter ŠZ Prebold. Predlog potrdi občinski svet Občine Prebold.
Predlagal je, da se Letni program športa Občine Prebold v letu 2014 da v javno
obravnavo do 28. 02. 2014. Objavi na spletni strani ter se posreduje vsem športnim
društvom, klubom, zvezi, itd.
Sklep št. 2 :
Letni program športa Občine Prebold v letu
obravnavo do 28.02.2014.

2014 se posreduje v javno

K 3. točki dnevnega reda:
1. Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine
Prebold za leto 2014
Franc Škrabe je predstavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Prebold za leto 2014. Sredstva na področju športa se razdelijo na
naslednji način: za programe športa najmanj 70%, za pomembnejše športne in
rekreativne prireditve največ 15%, za izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo
v športu največ 15%, za delovanje društev, njihove zveze in promocije športa največ
5%. Višina razpisnih sredstev za sofinanciranje programov športa je 20.000,00 €. Na
razpis se je potrebno prijaviti do 28. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne
vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva. Posebna komisija bo pripravila predlog
za razdelitev sredstev. Dopolni se, da se z izvajalci pripravijo tripartitne pogodbe
sklenjene med Občino, Športno zvezo in društvom. Razpis se pošlje društvom po
pošti in se objavi na spletni strani Občine Prebold.
Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje tričlansko
komisijo v sestavi Franc Škrabe, Matej Golavšek in Klaudija Kač.
Po razpravi je bil sprejet naslednji:
Sklep št. 3 :
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold
za leto 2014 se objavi na spletni strani Občine Prebold. Razpis se posreduje
vsem športnim društvom in drugim klubom Občine Prebold, ŠZ Prebold, OŠ in
Društvu upokojencev Prebold.
Sklep št. 4 :
Imenuje se tričlanska komisija za pripravo predloga razdelitve v sestavi: Franc
Škrabe, Matej Golavšek in Klaudija Kač.
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2. Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2014
Franc Škrabe je predstavil Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Prebold za leto 2014. Višina
razpisanih sredstev za sofinanciranje znaša za: program ljubiteljske kulture
8.000,00€, kulturni projekti in prireditve 6.000,00€, Pihalni orkester Prebold 9.000,00
€. Na razpis se je potrebno prijaviti do 28. februarja do 12. ure. Rok dopolnitve
nepopolne vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva. Razpis se pošlje društvom po
pošti in se objavi na spletni strani Občine Prebold.
Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje komisijo v sestavi
Franc Škrabe, Marko Repnik, Franci Cigler in Klaudija Kač.
Sprejet je bil naslednji:
Sklep št. 5: Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2014 se objavi na spletni strani Občine Prebold.
Razpis se posreduje vsem društvom, ki se ukvarjajo s kulturo.
Sklep št. 6:
Imenuje se komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev v sestavi: Franc
Škrabe, Marko Repnik, Franci Cigler in Klaudija Kač.
3. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj,
ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2014
Franc Škrabe je predstavil Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev,
organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto
2014. Višina razpisnih sredstev za sofinanciranje prireditev in ostalih dejavnosti je:
dejavnosti veteranski organizaciji 1.130,00 €, dejavnost upokojenskim društvom
1.900,00 € ter dejavnostim humanitarnih in socialnih organizacij 1.200,00 €. Za
Karitas se nameni 800,00 € in se z njimi sklene posebna pogodba. Na razpis se je
potrebno prijaviti do 28. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3
dni od dneva prejema poziva. Razpis se pošlje društvom po pošti in se objavi na
spletni strani Občine Prebold.
Sklep št. 7:
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki
niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2014 se objavi na
spletni strani Občine Prebold. Razpis se posreduje društvom v Občini Prebold
in društvom, prijavljenim v preteklem letu.
K 4. točki dnevnega reda:
Razno
4.1 Zapisnik sestanka o socialno ogroženosti v Občini Prebold
Franc Škrabe je prebral zapisnik sestanka o socialni ogroženosti v Občini Prebold, ki
je bil 17.01.2014. Prisotni so bili predstavniki DU Prebold, Karitas, KO RK Prebold in
RK OZ Žalec, Center za socialno delo Žalec in predstavnika OŠ Prebold – ravnatelj
in socialna delavka in Občine Prebold- župan in referentka, kjer se je razpravljajo o:
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upravičencih do toplega obroka, denarni pomoči, razdelitvi oblačil in hrane, občinski
blagajni, oddajanju vrtov, dolžnikih v OŠ in prehrani v OŠ, laični pomoči,…
Predsednik je podal pobudo, da namesto da uvajamo javno kuhinjo za 5-6 ljudi,
kolikor bi jih bilo upravičenih v občini Prebold, naj se jim raje pomaga kot pomoč
družini na domu in se jim dostavljajo obroki hrane domov.
Župan je dejal, da je to predrago in je bolje, da se jim nekje ponudi topli obrok.
Marjan Golavšek je pripomnil, da bi bilo potrebno iti od imena do imena in moramo
vedeti, kdo so lačni v Občini. Lahko bi jim pomagal tudi drugače npr. upravičencu
lahko podari kakšnega piščanca, ali podobne oblike…
Župan je dejal, da imamo v občini še druge primere npr. Čmak, če imamo v šoli lačne
otroke, jim je potrebo pomagati. Vrtove bi imeli tudi v Domu starejših, za blagajno pa
še pridobivamo potrebne podatke.
4.2.Vloga za znižanje najemnine za garažo
Franc Škrabe je povedal, da smo ponovno prejeli vlogo dr. Majcenove za znižanje
najemnine za garažo pri ZD. O ceni najema smo razpravljali že oktobra 2013 in
sprejeli, da cena najema ostane enaka kot za najem ostalih prostorov v ZD Prebold.
V razpravi so sodelovali:
Cvetka Napotnik je dejala, da plačujejo za garažo 80,00 €.
Franc Cigler je dejal, da je razlika ali gre za najem garaže ali prostora za ambulanto,
predlagal je, da je bolje, da znižamo ceno, kot pa da imamo prazen prostor.
Po obravnavi je bil sprejet
Sklep št. 8:
Najemnina za garažo v ZD Prebold v velikosti 15, 6 m2, ki jo ima v najemu
dr. Irena Majcen znaša 3,00 €/m2.
Predlog odloka o ustanovitvi JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec
Župan je povedal, da smo prejeli od Občine Žalec oz. od njihovega odvetnika
Savinek Marka pojasnilo, da za sprejem Odloka o ustanovitvi novega JZ ZD Žalec
brez občin Braslovče, Polzela in Prebold ne potrebujejo soglasja Ministrstva za
zdravje in predhodnega mnenja ZZZS, ker ta odlok ureja zgolj uskladitev delovanja
zavoda v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in z Zakonom o zavodih. Izstop
treh ustanoviteljev pa ne pomeni prenehanje zavoda, niti ne pomeni spremembe
dejavnosti ali razširitve dejavnosti zavoda.
Župan je povedal, da v Žalcu dobivajo denar za izvajanje še ostalih zdravstvenih
dejavnosti tudi za občane naše in občine Braslovče in Polzele – skupaj 1.500 oseb.
Franc Škrabe je vprašal, zakaj se ustanoviteljski delež odloka nanaša na premoženje
in ne na število prebivalcev, kot je praksa v ostalih odlokih javnih zavodov, katerih
soustanovitelji smo?
Zato smo za mnenje o ustanovitvi JZ ZD Žalec zaprosilo ZZZS OE Celje.
Seja je bila končana ob 18.00 uri.
Posredovano:
 Županu
 članom odborov

Predsednik Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti
Franc Škrabe
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