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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:  26. 11. 2020 
 

ZAPISNIK 15. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022, KI JE BILA,  DNE 26. 10. 2020, OB 18. URI, 
V DVORANI PREBOLD. 
 
Seje odborov so  javne. 
 
Prisotni so bili naslednji člani in predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti: Martina Jager, Marjan Golavšek, Liljana Kač, Herodež Boštjan, Marko 
Repnik, Emilija Črnila 
 
Opravičeni: Nina Fajfar, Janja Klančnik, Matej Golavšek 
 
Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Peter Žurej, Vanja Čeligoj Zajšek, Sonja Strgar 
 
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 9 
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 14. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti 

2. Sklep Osnovne šole Prebold o porabi sredstev od prodaje kuhinjske opreme 
3. Seznanitev s potekom rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole Prebold ter z ukrepi Osnovne 

šole Prebold v povezavi s koronavirusom  
4. Predlog proračuna za leti 2021 - 2022 
5. Predlog letnega programa športa za leto 2021 
6. Predlog letnega programa kulture za leto 2021 
7. Dvorana Prebold in Dom kulture Šešče 
8. Poročilo o dodelitvi neprofitnih stanovanj 
9. Razno 

 
 
 
 K 1. točki dnevnega reda 
Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti.  
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 14. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 
 
K 2. točki dnevnega reda: Sklep Osnovne šole Prebold o porabi sredstev o prodaji kuhinjske 
opreme 
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Ravnatelj Peter Žurej je pojasnil porabo sredstev v skladu s prejetim gradivom ter dodal, da bo drugi 
del kuhinjske opreme oddan na dražbo naknadno. 
 
Sklep št.:2 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da Občinski svet 
poda soglasje k porabi pridobljenih sredstev od prodaje kuhinjske opreme. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda: Seznanitev s potekom rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole 
Prebold ter z ukrepi Osnovne šole Prebold v povezavi s koronavirusom  
 
Župan Vinko Debelak je povedal, da je rekonstrukcija v delu. Strehe še ni. Kuhinja naj bi bila 
zaključena do 5. 1. 2020. 
 
Ravnatelj je povedal, da bodo izvajalci delali tudi ob nedeljah, da so pospešili z delom ter, da so v 
kuhinji pričeli s polaganjem keramike. Napeljana je bila nova električna napeljava, talno gretje, 
pršilniki. 
 
Glede situacije in ukrepov v povezavi s koronavirusom je ravnatelj povedal, da se učiteljski zbor 
sestaja enkrat tedensko, da preveri ali dogovorjen način dela funkcionira in preveri možnost boljših 
rešitev. Enkrat tedensko potekajo razredna zoom srečanja.  
 
Povedal je še da so dodatno zaposlovali: delavko za dodatno strokovno pomoč, saj je prejšnja dala 
odpoved. Razpis za spremljevalca je bil objavljen in opravljen izbor, a do realizacije v času šolanja 
od doma še ni prišlo.  
 
Vrtec tedensko zbira najave za varstvo otrok (tedensko 50-60 otrok), ki je organizirano v skupinah po 
6 otrok. Odprtost vrtca v času epidemije je, skladno z direktivo ministrstva, dovolil župan na podlagi 
izjav dveh velikih lokalnih podjetij, da bo delo potekalo nemoteno. Posebne upravičenosti se ne 
preverja. 
 
Glede računalniške opreme je ravnatelj pojasnil, da so poleg računalnikov prejetih s strani Arnesa, 
prejeli še nekaj računalnikov s strani donatorjev, ki so jih razdelili učencem.  
 
Tople obroke pripravljajo v vrtcu. Prijav je 24 in nekateri so se odločili, da bodo vzeli raje paket hrane. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 3: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se je seznanil s potekom 
rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole Prebold ter z aktivnostmi Osnovne šole Prebold v 
povezavi s koronavirusom. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda: Predlog proračuna za leti 2021-2022 
 
Ravnatelj je povedal, da bodo podali pisno pripombo na proračun s strani OŠ kot zavoda, in sicer 
glede evidentatorja za kosila ter glede opreme vrtca - za igrala na igrišču.  
 
Marjan Golavšek je povedal, da bi bilo potrebno urediti oziroma postaviti nov kulturni center na 
zemljišču poleg vrtca. Župan je povedal, da je plan, da bi se v naslednjih dveh letih uredila projektna 
dokumentacija ter našla celostna ureditev za večnamenski center. 
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Pod to točko je odbor obravnaval tudi 7. točko dnevnega reda: Dvorana Prebold in Dom krajanov 
v Šeščah. 
 
Prav tako je odbor obravnaval vprašanje glede investicije v izolacijo Doma krajanov v Šeščah. 
 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep št. 4: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga upravi, da se v 
proračunu za leto 2021 ter 2022 zagotovijo sredstva za:  

- prioritetno ureditev otroških igral v Sv. Lovrencu, Matkah ter drugje, kjer je to potrebno; 
- pridobitev projektne dokumentacije za nov večnamenski objekt, Dvorana Prebold pa se 

uporablja do izgradnje novega centra; 
- izvedbo sanacije stropa v Domu kulture v Šeščah; izvajalec se izbere na podlagi 

razpisa; 
- izgradnjo prizidka Zdravstvene postaje Prebold za potrebe nove pediatrične ambulante; 
- Kulturno šolo oziroma »Kulturnico«. 

 
K 5. točki dnevnega reda: Predlog letnega programa športa za leto 2021 
 
Marjan Golavšek je predstavil predlog letnega programa športa za leto 2021. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 5: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predlaga Občinskemu 
svetu, da posreduje Letni program športa za leto 2021 v 21-dnevno javno obravnavo. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda: Predlog letnega programa kulture za leto 2021 
 
Marjan Golavšek je predstavil predlog letnega programa kulture za leto 2021. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 6: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da posreduje Letni 
program športa za leto 2021 v 21-dnevno javno obravnavo. 
 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda: Poročilo o dodelitvi neprofitnih stanovanj 
 
Vanja Čeligoj Zajšek je povedala, da je trenutno prosto eno neprofitno stanovanje. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 7: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se seznani s poročilom o 
dodelitvi neprofitnih stanovanj. 
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K 10. točki dnevnega reda: Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila končana ob 20.15 uri. 
 
 
Posredovano: 
 županu 

 članom odborov  

Predsednik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti 

Marjan Golavšek, l.r. 

 


