
OOB ČI NA P REB OLD
Odbor za negospodarstvo in javne 
     službe družbenih dejavnosti
      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold
        : (063) 703-64-00 fax 703-64-05

Številka: 0327/2/2012
Datum:  22.2.2012 

Z  A  P  I  S  N  I  K
10. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   
DNE,  22.2.2012 OB 17. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD.

Seje odborov so  javne.

Prisotni so bili člani in predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti: Franc Škrabe, Borut Podlinšek, Henrika Gominšek, Matej 
Golavšek, Franci Cigler, Marko Repnik.
Opravičena:  Jolanda Stojnić
Neopravičeni: Marjan Golavšek, Cvetka Napotnik.

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak

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 9. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 18.1.2012

2. Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012 
3. Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 in razdelitev sredstev 

programov športa na območju Občine Prebold za leto 2012 
4. Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso 

predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012 
5. Razno

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 9. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 18.1.2012. 

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 9. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 18.1.2012.



K 2. točki dnevnega reda: Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti za leto 2012 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
96/02) in določb Pravilnika za vrednotenje v ljubiteljski kulturi v Občini Prebold 
(Uradni list RS, št. 30/11) je Občina Prebold objavila javni  Razpis za sofinanciranje 
vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012.

Ponudniki programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so poslali svoje 
ponudbe na predpisanem obrazcu, do 3.2.2012 do 12.00 ure.
Do roka je prispelo11 vlog za dejavnost in prireditve, to so naslednja društva: ŠD 
Marija Reka, KD Marija Reka, PGD Kaplja vas, 6ŠE, KPD Šešče, KDU Prebold, 
Planinsko društvo Prebold, PGD Sv. Lovrenc, PGD Matke, Pihalni orkester, Društvo 
podeželskih žena. Pri pregledu vlog je  bilo ugotovljeno, da manjkajo podatki o 
članarini.  Za dopolnitev vloge je bilo pozvano društvo PGD Sv. Lovrenc.

Pri pripravi razdelitve sredstev so se upoštevale pravočasne in pravilno izpolnjene 
prijave  in dopolnjene prijave na razpis, kriterij iz Pravilnika za vrednotenje v 
ljubiteljski kulturi v Občini Prebold ter višina sredstev, ki so zagotovljena v sprejetem 
proračunu za leto 2012. Po pregledu aktivnosti in dejavnosti posameznih društev in 
sekcij v okviru le teh se je izoblikoval predlog razdelitve sredstev.  
V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov iz meril, se mu pri 
poračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, 
večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.

Društva so za sofinanciranje prireditev navedla še naslednje prireditve, ki pa se 
sofinancirajo iz dejavnosti:
ŠD Marija Reka: Dan žena, Salamijada – prireditev se financira iz dejavnosti
PGD Kaplja vas: Strokovna ekskurzija - prireditev se financira iz dejavnosti
6 ŠE: Večer božično novoletnih pesmi - prireditev se financira iz dejavnosti
KPD Šešče: Ob krajevnem prazniku Šešč – prireditev se financira iz dejavnosti
KDU Prebold: Večer Preboldskih literatov z gosti, Samostojni koncert MOPZ, Božična 
tržnica - prireditev se financira iz dejavnosti
Planinsko društvo Prebold: Praznovanje ob 40. Letnici – prireditev se financira iz 
dejavnosti

V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani so bila izpostavljena naslednja vprašanja, 
pomisleki, ter zaključki:
- Ali je razdelitev sredstev primerljiva z lansko, glede na to, da je bil sprejet nov 

pravilnik
- Koliko sredstev dobi zborovodja ter kako preverjamo
- Pohvaljen je bil moški pevski zbor, napreduje in ima vedno več novih mladih 

članov

Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti za leto 2012  je priloga zapisniku (priloga 1 in priloga 2).

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani je bil sprejet:



Sklep št. 2 :
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme Predlog 
razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012 v 
naslednji višini:

Predlog razdelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti:
KDU Prebold 3678,00
KPD Šešče 1675,00
KD Marija Reka 1135,00
6ŠE 1020,00
Pihalni orkester 9000,00
PGD – Sv. Lovrenc 292,00
PGD Kaplja vas 0,00
ŠD Marija Reka 200,00

Predlog razdelitev sredstev za sofinanciranje:  
KDU Prebold Otroški abonma 700,00
KD Marija Reka Pod reško planino veselo 

živimo
1400,00

6ŠE Snemanje CD plošče, 
Simpozij ljudske pesmi

600,00

Pihalni orkester Letni in božično novoletni 
koncert

600,00

PGD – Sv. Lovrenc Tekoma koscev in 
grabljic, miklavževanje

1500,00

PGD Kaplja vas Dirka s tanartabol starimi 
brizgalnami

550,00

Društvo podeželskih žena Festival potic 600,00

K 3. točki dnevnega reda: Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 in 
Razdelitev sredstev programov športa na območju občine Prebold za leto 2012

Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 je bil podan v javno razpravo do 
3.2.2012, ker ni bilo nobenih pripomb, predsednik predlaga da se sprejme letni 
program. 

Predsednik odbora je podal poročilo o vloženih vlogah na razpis za sofinanciranje 
programov športa v letu 2012. Občina Prebold je, v skladu z določili  Zakona o športu 
(Uradni list RS, št.: 22/98 in 27/02) in Pravilnika o sofinanciranju programov  športa v 
Občini Prebold (Uradni list  RS, št.: 68/10), objavila javni razpis za sofinanciranje 
programov športa na  območju občine Prebold za leto 2012. 

Vloge  na razpis so oddali: Društvo upokojencev Prebold, Planinsko društvo Prebold, 
Športno društvo Partizan Prebold,  PGD Šešče – športna sekcija, Športno društvo 
Kaplja vas, PGD Sv. Lovrenc – športna sekcija, Športno društvo Latkova vas,  
Športno društvo Marija Reka, Košarkarsko društvo Prebold,  Odbojkarski klub 
Prebold, Športna zveza Prebold, Športno društvo Matke,  AERO KLUB Prebold in 
Osnovna šola Prebold, Zgodovinsko in narodopisno društvo, PGD Latkova vas, 
Lovska družina Prebold.



Pri pripravi predloga razdelitve sredstev se je upoštevalo naslednje: pravočasno 
prispele in popolne prijave na razpis, kriteriji iz Pravilnika o sofinanciranju programov 
športa v Občini Prebold ter višina sredstev, ki je zagotovljena v sprejetem proračunu 
za leto 2012. 
Pri pregledu prispelih vlog na javni razpis je bilo ugotovljeno, da 15 vlagateljev, ki so 
oddali prijave, izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
posameznih športnih programov, ne glede na to, ali so člani  športne zveze ali ne. 
Društva, klubi, zveza in zavod, ki so se prijavili na razpis, manjši del sredstev dobijo 
za športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, večji del pa za programe: 
športna vadba otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport, program interesne 
športne dejavnosti mladine,  športno rekreacijo – 80 urni programi, za športne in 
športno rekreativne prireditve, predvidena izobraževanja kadra za izvajanje 
posameznih športnih programov in za materialne stroške delovanja društev, klubov in 
zveze.  

Sredstva  za programe na področju športa se razdelijo na naslednji način:
za programe športa najmanj 75 %
za pomembnejše športne in rekreativne 
prireditve največ 15 %
za izobraževanje in usposabljanje kadrov 
za delo športu 5 %
za delovanje društev, njihove zveze in 
promocije športa   5 %

Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, klubom in zavodu po posameznih 
programih športa je prikazan  v ocenjevalnem listu prijavljenih programov športa v 
letu 2012, ki je priloga zapisniku (priloga  3).

V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani so bila izpostavljena naslednja vprašanja, 
pomisleki, ter zaključki:
- Župan: društva bodo morala poročila podati v obliki, da se bo objavilo na spletni 

strani Občine Prebold in v drugih občilih
- Društva s pohodi nimajo stroškov, zato bi bilo dobro, da se ne bi več financirali

Po razpravi je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 3 :
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa Občine 
Prebold za leto 2012.

Sklep št. 4 :
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev 
programov športov na območju Občine Prebold za leto 2012. 



Zap
.št.

Društvo, klub, zavod Višina sredstev  za 
posamezne programe

Obrazložitev predloga namena 
sredstev

1. Društvo upokojencev 
Prebold

Športna rekreacija  in 
športne
športno rekreativne 
prireditve – 834,00 €

Sredstva so namenjena športno 
rekreacijo – 80 urni program za 4 
vadbene skupine članov društva in 
za organiziranje športno –
rekreativne prireditev (2). Za 
društveno dejavnost je društvo 
sofinancirano  iz drugega naslova.

2. Planinsko društvo 
Prebold 

Športna rekreacija, 
izobraževanje in 
usposabljanje kadra, 
športne in športno 
rekreativne prireditve, 
delovanje društva  -
1.403,00 €

Sredstva so namenjena za športno 
vzgojo predšolskih otrok – 1 
skupina, interesno vadbo 
šoloobveznih otrok – 1 skupina in 
za organiziranje športno –
rekreativne prireditev ter planinski 
pohodov, za izobraževanje članov 
in potrjevanje licenc ter za 
materialne stroške delovanje 
društva. 

3. Športno društvo  
Partizan Prebold  

Športna vzgoja 
predšolskih otrok 
(cicitrimček), športna 
rekreacija, športne in 
športno rekreativne 
prireditve, delovanje 
društva  - 1.988,00 €

Sredstva so namenjena za športno 
vzgojo predšolskih otrok –
cicitrimček, za športno rekreacijo –
80 urni program za 7 vadbenih 
skupin članov društva in za 
organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (7-odbojka na mivki, 
nogomet, tenis) ter za materialne 
stroške delovanje društva.

4. PGD Šešče-športna 
sekcija

Športne in športno 
rekreativne prireditve, 
športna rekreacija, 
delovanje društva –
863,00 €, vodenje lige –
62,00 €

Sredstva so namenjena za 
organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (4), športna rekreacija (80 
urni program) – 4 skupine, vodenje 
lige  ter za delovanje športne 
sekcije društva. 

5. Športno društvo  
Kaplja vas

Športna rekreacija, 
športne in športno 
rekreativne prireditve,
delovanje društva –
662,00  €

Sredstva so namenjena športno 
rekreacijo – 80 urni program za 3 
vadbene skupine članov društva, 
za organiziranje športno –
rekreativne prireditev (3), za 
organiziranje športno – rekreativne 
prireditev  ter za materialne stroške 
delovanje društva.

6. PGD Sveti Lovrenc-
športna sekcija

Športna rekreacija, 
športne in športno 
rekreativne prireditve, 
delovanje društva –
615,00 €

Sredstva so namenjena športno 
rekreacijo – 80 urni program za 2 
vadbeni skupini članov društva, za 
organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (5) ter za delovanje 
športne sekcije društva.

7. Športno društvo  
Latkova  vas

Športna rekreacija, 
športne in športno 
rekreativne prireditve, 
delovanje društva –
586,00 €

Sredstva so namenjena za športno 
rekreacijo – 80 urni program za 1 
vadbeno skupino članov društva, 
za organiziranje športno –
rekreativne prireditev (6) ter za 
materialne stroške delovanje 



društva.
8. Športno društvo  

Marija Reka 
Interesna športna vzgoja 
mladine, športna 
rekreacija, športne in 
športno rekreativne 
prireditve, delovanje 
društva – 694,00 €

Sredstva so namenjena za 
interesno športno vzgojo mladine 
za 1 vadbeno skupino, za športno 
rekreacijo – 80 urni program za 2 
vadbeni skupini članov društva, za 
organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (7) ter za materialne 
stroške delovanje društva.

9. Košarkarsko društvo  
Prebold

Športna vzgoja mladine 
v kakovostni in vrhunski 
šport,
izobraževanje in 
usposabljanje kadra, 
delovanje društva –
1.768,00 €

Sredstva so namenjena za športno 
vzgojo mladine v kakovostni in 
vrhunski šport za 1 vadbeno 
skupino, za izobraževanje članov in 
potrjevanje licenc ter za materialne 
stroške delovanje društva.

10. Odbojkarski klub  
Prebold

Športna vzgoja otrok v 
kakovostni in vrhunski 
šport, športna vzgoja 
mladine v kakovostni in 
vrhunski šport, 
delovanje kluba –
6.351,00 €

Sredstva so namenjena za športno 
vzgojo mladine in otrok v 
kakovostni in vrhunski šport za 5 
vadbenih skupin, za organiziranje 
športno – rekreativne prireditve   
ter za materialne stroške delovanje 
kluba.

11. Športna zveza Prebold Športne in športno 
rekreativne prireditve –
257,00 €

Organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (4).

12. ŠD Matke  Športna rekreacija, 
športne in športno 
rekreativne prireditve
delovanje društva –
464,00 €

Sredstva so namenjena za športno 
rekreacijo – 80 urni program za 2 
vadbeni skupini članov društva, za 
organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (4) ter za materialne 
stroške delovanje društva.

13. AERO  klub Prebold Športne in športno 
rekreativne prireditve, 
delovanje kluba – 252,00 
€

Organiziranje športno – rekreativne 
prireditev (4) ter za materialne 
stroške delovanje kluba.

14. Osnovna šola Prebold Športna rekreacija – 0,00 
€

Osnovni šoli Prebold se sredstva 
niso dodelila, ker sta objekt in 
strokovni kader neposredno 
plačana iz Proračuna Občine 
Prebold.

15. Lovska družina 
Prebold

Športno rekreativna 
prireditev – 88,00€

Lokostrelsko tekmovanje

16. PGD Latkova vas Športno rekreativna 
prireditev – 88,00 €

Gajškov memorial

17. Zgodovinsko in 
narodopisno društvo

Športno rekreativna 
prireditev – 21,00 €

Pohod po grajskih poteh

Športni zvezi se dodeli 2.800,00 € za izvedbo prireditve Športnik leta in za 
sofinanciranje dodatnih dejavnosti društev. Za vodenje lige so dodeli 262,00 €.



K 4. točki dnevnega reda: Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in 
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012 

Objavljen je bil razpis za sofinanciranje  dejavnosti humanitarnih in drugih posebnih 
organizacij ter združenj v znesku :

- dejavnosti upokojenskim  društvom – 2.100 €
            - dejavnosti humanitarnih in socialnih organizacijam – 1.250,00€.

- dejavnost veteranskih organizacij – 1.130€

Do roka so prijave podali za naslednje dejavnosti:
 Upokojenskih društev: Društvo upokojencev Prebold
 Veteranskih organizacij: Veteransko društvo »SEVER« za Celjsko območje,

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, OZVVS SSD 

Do roka so prijave podala naslednja društva za sofinanciranje rednih dejavnost:  
Medobčinsko društvo invalidov Žalec , Združenje multiple skleroze Slovenije – PE 
Celje, Inštitut VIR Celje, Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Slovensko 
društvo Transplant Ljubljana , Slovensko društvo za Celiakijo Celje, Župnijska Karitas 
Prebold, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa Ljubljana, Psihološke storitve Hekata 
s.p., Prebold.

Vsa društva so bila pozvana k dopolnitvi vloge z evidenco  članov  in plačano 
članarino in vsa društva so  svojo vlogo pravočasno dopolnila.

Vloge so bile pregledane in ocenjene po kriterijih veljavnega Pravilnika o 
sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj. Naslednje 
vloge so bile zavrnjene  in sicer : 
-Društvo gluhih in naglušnih Celje – prijava je bila oddana prepozno

Vloge so pregledane in ocenjene po  kriterijih veljavnega  Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj in predlog za sofinanciranje 
dejavnosti društev in organizacij je razviden  iz priloge št. 5 in št. 6.

V letošnjem letu smo prejeli tudi vlogo Psihološke storitve Hekata, s.p., ki ne spada 
pod humanitarne organizacije, vendar se prijavlja z neprofitnimi predavanji za otroke.

Župan: Menim, da je sredstev premalo, da bi jih vzeli društvom, zato predlagam, da v 
kolikor bo samostojna podjetnica prejela del sredstev z ministrstva, bo del sredstev 
prispevala tudi Občina Prebold iz rezervnega sklada. 

Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 5 : Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano 
razdelitev sredstev za sofinanciranje  prireditev  in dejavnosti  na območju 
Občine Prebold za leto 2012. 

Društvo upokojencev Prebold       2.100,00
Veteransko društvo Sever 106,00
Združenje borcev za vrednote NOB – KO 
Prebold

597,00



OZVVS SSD 435,00

Župnijska   Karitas Prebold 512,00

Medobčinsko  društvo  invalidov Žalec 377,00
Združenje multiple skleroze  Slovenije  - PE 
CELJE Ljubljana 83,00
INŠTITUT VIR – socialna rehabilitacija 
raziskovanje in razvoj Celje 43,00
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje 75,00
YHD – Društvo za teorijo in kulturo  hendikepa Ljubljana 47,00
Slovensko društvo  TRANSPLANT Ljubljana 56,00
Slovensko društvo za celiakijo  Celje 57,00
SKUPAJ 738,00

K 5. točki dnevnega reda: Počitniško delo

Župan: bliža se čas počitniškega dela in potrebno bo pozvati društva, da nam 
posredujejo podatek koliko študentov bodo rabili ter program, kaj bodo študenti 
delali.

Delo na bazenu ne bi bilo izvedljivo brez študentov, ki so nam v veliko pomoč.

Cigler Franci: z delom študentov smo zelo zadovoljni, študenti so nam je vzpostavili
spletno stran, ki so jo čez celo leto tudi ažurirali.

Golavšek Matej: Društva študentov naj ne bi uporabljali za urejanje okolice, saj je to 
delo članov posameznih društev.

Seja je bila končana ob 18.25 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 



OOBČINA PREBOLD

Odbor za negospodarstvo in javne 

     službe družbenih dejavnosti

      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold

        : (063) 703-64-00 fax 703-64-05



Številka: 0327/2/2012

Datum:  22.2.2012 



Z  A  P  I  S  N  I  K

10. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   DNE,  22.2.2012 OB 17. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD.



Seje odborov so  javne.



Prisotni so bili člani in predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: Franc Škrabe, Borut Podlinšek, Henrika Gominšek, Matej Golavšek, Franci Cigler, Marko Repnik.

Opravičena:  Jolanda Stojnić

Neopravičeni: Marjan Golavšek, Cvetka Napotnik.



Drugi prisotni: župan Vinko Debelak



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 9. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 18.1.2012 

1. Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012 

1. Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 in razdelitev sredstev programov športa na območju Občine Prebold za leto 2012 

1. Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012 

1. Razno





K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 9. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 18.1.2012. 



Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 9. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 18.1.2012.





K 2. točki dnevnega reda: Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012 



Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in določb Pravilnika za vrednotenje v ljubiteljski kulturi v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 30/11) je Občina Prebold objavila javni  Razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012.



Ponudniki programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so poslali svoje ponudbe na predpisanem obrazcu, do 3.2.2012 do 12.00 ure.

Do roka je prispelo11 vlog za dejavnost in prireditve, to so naslednja društva: ŠD Marija Reka, KD Marija Reka, PGD Kaplja vas, 6ŠE, KPD Šešče, KDU Prebold, Planinsko društvo Prebold, PGD Sv. Lovrenc, PGD Matke, Pihalni orkester, Društvo podeželskih žena. Pri pregledu vlog je  bilo ugotovljeno, da manjkajo podatki o članarini.  Za dopolnitev vloge je bilo pozvano društvo PGD Sv. Lovrenc.



Pri pripravi razdelitve sredstev so se upoštevale pravočasne in pravilno izpolnjene prijave  in dopolnjene prijave na razpis, kriterij iz Pravilnika za vrednotenje v ljubiteljski kulturi v Občini Prebold ter višina sredstev, ki so zagotovljena v sprejetem proračunu za leto 2012. Po pregledu aktivnosti in dejavnosti posameznih društev in sekcij v okviru le teh se je izoblikoval predlog razdelitve sredstev.  

V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov iz meril, se mu pri poračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.



Društva so za sofinanciranje prireditev navedla še naslednje prireditve, ki pa se sofinancirajo iz dejavnosti:

ŠD Marija Reka: Dan žena, Salamijada – prireditev se financira iz dejavnosti

PGD Kaplja vas: Strokovna ekskurzija - prireditev se financira iz dejavnosti

6 ŠE: Večer božično novoletnih pesmi - prireditev se financira iz dejavnosti

KPD Šešče: Ob krajevnem prazniku Šešč – prireditev se financira iz dejavnosti

KDU Prebold: Večer Preboldskih literatov z gosti, Samostojni koncert MOPZ, Božična tržnica - prireditev se financira iz dejavnosti

Planinsko društvo Prebold: Praznovanje ob 40. Letnici – prireditev se financira iz dejavnosti



V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani so bila izpostavljena naslednja vprašanja, pomisleki, ter zaključki:

· Ali je razdelitev sredstev primerljiva z lansko, glede na to, da je bil sprejet nov pravilnik

· Koliko sredstev dobi zborovodja ter kako preverjamo

· Pohvaljen je bil moški pevski zbor, napreduje in ima vedno več novih mladih članov



Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012  je priloga zapisniku (priloga 1 in priloga 2).



Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani je bil sprejet:





Sklep št. 2 :

Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme Predlog razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012 v naslednji višini:



Predlog razdelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti:

		KDU Prebold

		

		3678,00



		KPD Šešče

		

		1675,00



		KD Marija Reka

		

		1135,00



		6ŠE

		

		1020,00



		Pihalni orkester

		

		9000,00



		PGD – Sv. Lovrenc

		

		292,00



		PGD Kaplja vas

		

		0,00



		ŠD Marija Reka

		

		200,00







Predlog razdelitev sredstev za sofinanciranje:  

		KDU Prebold

		Otroški abonma

		700,00



		KD Marija Reka

		Pod reško planino veselo živimo

		1400,00



		6ŠE

		Snemanje CD plošče, Simpozij ljudske pesmi

		600,00



		Pihalni orkester

		Letni in božično novoletni koncert

		600,00



		PGD – Sv. Lovrenc

		Tekoma koscev in grabljic, miklavževanje

		1500,00



		PGD Kaplja vas

		Dirka s tanartabol starimi brizgalnami

		550,00



		Društvo podeželskih žena

		Festival potic

		600,00









K 3. točki dnevnega reda: Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 in 

Razdelitev sredstev programov športa na območju občine Prebold za leto 2012



Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 je bil podan v javno razpravo do 3.2.2012, ker ni bilo nobenih pripomb, predsednik predlaga da se sprejme letni program. 



Predsednik odbora je podal poročilo o vloženih vlogah na razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2012. Občina Prebold je, v skladu z določili  Zakona o športu (Uradni list RS, št.: 22/98 in 27/02) in Pravilnika o sofinanciranju programov  športa v Občini Prebold (Uradni list  RS, št.: 68/10), objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa na  območju občine Prebold za leto 2012. 



Vloge  na razpis so oddali:  Društvo upokojencev Prebold, Planinsko društvo Prebold, Športno društvo Partizan Prebold,  PGD Šešče – športna sekcija, Športno društvo Kaplja vas, PGD Sv. Lovrenc – športna sekcija, Športno društvo Latkova vas,  Športno društvo Marija Reka, Košarkarsko društvo Prebold,  Odbojkarski klub Prebold, Športna zveza Prebold, Športno društvo Matke,  AERO KLUB Prebold in  Osnovna šola Prebold, Zgodovinsko in narodopisno društvo, PGD Latkova vas, Lovska družina Prebold.



Pri pripravi predloga razdelitve sredstev se je upoštevalo naslednje: pravočasno prispele in popolne prijave na razpis, kriteriji iz Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold ter višina sredstev, ki je zagotovljena v sprejetem proračunu za leto 2012. 

Pri pregledu prispelih vlog na javni razpis je bilo ugotovljeno, da 15 vlagateljev, ki so oddali prijave, izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev za sofinanciranje posameznih športnih programov, ne glede na to, ali so člani  športne zveze ali ne. 

Društva, klubi, zveza in zavod, ki so se prijavili na razpis, manjši del sredstev dobijo za športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, večji del pa za programe: športna vadba otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport, program interesne športne dejavnosti mladine,  športno rekreacijo – 80 urni programi, za športne in športno rekreativne prireditve, predvidena izobraževanja kadra za izvajanje posameznih športnih programov in za materialne stroške delovanja društev, klubov in zveze.  



Sredstva  za programe na področju športa se razdelijo na naslednji način:

		za programe športa

		najmanj

		75 %



		za pomembnejše športne in rekreativne prireditve

		

največ

		

15 %



		za izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo športu

		

		

 5 %



		za delovanje društev, njihove zveze in promocije športa

		

		

  5 %







Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, klubom in zavodu po posameznih programih športa je prikazan  v ocenjevalnem listu prijavljenih programov športa v letu 2012, ki je priloga zapisniku (priloga  3).

 

V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani so bila izpostavljena naslednja vprašanja, pomisleki, ter zaključki:

· Župan: društva bodo morala poročila podati v obliki, da se bo objavilo na spletni strani Občine Prebold in v drugih občilih

· Društva s pohodi nimajo stroškov, zato bi bilo dobro, da se ne bi več financirali



Po razpravi je bil sprejet naslednji:



Sklep št. 3 : 

Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa Občine Prebold za leto 2012.





Sklep št. 4 : 

Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev programov športov na območju Občine Prebold za leto 2012. 











		Zap.št.

		Društvo, klub, zavod

		Višina sredstev  za posamezne programe

		Obrazložitev predloga namena sredstev



		1. 

		Društvo upokojencev Prebold

		Športna rekreacija  in športne

športno rekreativne prireditve – 834,00 €

		Sredstva so namenjena športno rekreacijo – 80 urni program za 4 vadbene skupine članov društva in za organiziranje športno – rekreativne prireditev (2). Za društveno dejavnost je društvo sofinancirano  iz drugega naslova.



		2. 

		Planinsko društvo Prebold 

		Športna rekreacija, izobraževanje in usposabljanje kadra, športne in športno rekreativne prireditve, delovanje društva  - 1.403,00 €

		Sredstva so namenjena za športno vzgojo predšolskih otrok – 1 skupina, interesno vadbo šoloobveznih otrok – 1 skupina in za organiziranje športno – rekreativne prireditev ter planinski pohodov, za izobraževanje članov in potrjevanje licenc ter za materialne stroške delovanje društva. 



		3.

		Športno društvo  Partizan Prebold  

		Športna vzgoja predšolskih otrok (cicitrimček), športna rekreacija, športne in športno rekreativne prireditve, delovanje društva  - 1.988,00 €

		Sredstva so namenjena za športno vzgojo predšolskih otrok – cicitrimček, za športno rekreacijo – 80 urni program za 7 vadbenih skupin članov društva in za organiziranje športno – rekreativne prireditev (7-odbojka na mivki, nogomet, tenis) ter za materialne stroške delovanje društva.



		4.

		PGD Šešče-športna sekcija

		Športne in športno rekreativne prireditve, športna rekreacija, delovanje društva – 863,00 €, vodenje lige – 62,00 €

		Sredstva so namenjena za organiziranje športno – rekreativne prireditev (4), športna rekreacija (80 urni program) – 4 skupine, vodenje lige  ter za delovanje športne sekcije društva. 



		5.

		Športno društvo  Kaplja vas

		Športna rekreacija, športne in športno rekreativne prireditve,

delovanje društva – 662,00  €

		Sredstva so namenjena športno rekreacijo – 80 urni program za 3 vadbene skupine članov društva, za organiziranje športno – rekreativne prireditev (3), za organiziranje športno – rekreativne prireditev  ter za materialne stroške delovanje društva.



		6.

		PGD Sveti Lovrenc-športna sekcija

		Športna rekreacija, športne in športno rekreativne prireditve, delovanje društva – 615,00 €

		Sredstva so namenjena športno rekreacijo – 80 urni program za 2 vadbeni skupini članov društva, za organiziranje športno – rekreativne prireditev (5) ter za delovanje športne sekcije društva.



		7.

		Športno društvo  Latkova  vas

		Športna rekreacija, športne in športno rekreativne prireditve, delovanje društva – 586,00 €

		Sredstva so namenjena za športno rekreacijo – 80 urni program za 1 vadbeno skupino članov društva, za organiziranje športno – rekreativne prireditev (6) ter za materialne stroške delovanje društva.



		8.

		Športno društvo  Marija Reka 

		Interesna športna vzgoja mladine, športna rekreacija, športne in športno rekreativne prireditve, delovanje društva – 694,00 €

		Sredstva so namenjena za interesno športno vzgojo mladine za 1 vadbeno skupino, za športno rekreacijo – 80 urni program za 2 vadbeni skupini članov društva, za organiziranje športno – rekreativne prireditev (7) ter za materialne stroške delovanje društva.



		9.

		Košarkarsko društvo  Prebold

		Športna vzgoja mladine v kakovostni in vrhunski šport,

izobraževanje in usposabljanje kadra, delovanje društva – 1.768,00 €

		Sredstva so namenjena za športno vzgojo mladine v kakovostni in vrhunski šport za 1 vadbeno skupino, za izobraževanje članov in potrjevanje licenc ter za materialne stroške delovanje društva.



		10.

		Odbojkarski klub  Prebold

		Športna vzgoja otrok v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine v kakovostni in vrhunski šport, delovanje kluba – 6.351,00 €

		Sredstva so namenjena za športno vzgojo mladine in otrok v kakovostni in vrhunski šport za 5 vadbenih skupin, za organiziranje športno – rekreativne prireditve   ter za materialne stroške delovanje kluba.



		11.

		Športna zveza Prebold

		Športne in športno rekreativne prireditve – 257,00 €



		Organiziranje športno – rekreativne prireditev (4).



		12.

		ŠD Matke  

		Športna rekreacija, športne in športno rekreativne prireditve

delovanje društva – 464,00 €

		Sredstva so namenjena za športno rekreacijo – 80 urni program za 2 vadbeni skupini članov društva, za organiziranje športno – rekreativne prireditev (4) ter za materialne stroške delovanje društva.



		13.

		AERO  klub Prebold

		Športne in športno rekreativne prireditve, delovanje kluba – 252,00 €

		Organiziranje športno – rekreativne prireditev (4) ter za materialne stroške delovanje kluba.



		14.

		Osnovna šola Prebold

		Športna rekreacija – 0,00 €



		Osnovni šoli Prebold se sredstva niso dodelila, ker sta objekt in strokovni kader neposredno plačana iz Proračuna Občine Prebold.



		15.

		Lovska družina Prebold

		Športno rekreativna prireditev – 88,00€

		Lokostrelsko tekmovanje



		16.

		PGD Latkova vas

		Športno rekreativna prireditev – 88,00 €

		Gajškov memorial



		17.

		Zgodovinsko in narodopisno društvo

		Športno rekreativna prireditev – 21,00 €

		Pohod po grajskih poteh







Športni zvezi se dodeli 2.800,00 € za izvedbo prireditve Športnik leta in za sofinanciranje dodatnih dejavnosti društev. Za vodenje lige so dodeli 262,00 €.







K 4. točki dnevnega reda: Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012 



Objavljen je bil razpis za sofinanciranje  dejavnosti humanitarnih in drugih posebnih organizacij ter združenj v znesku :

 - dejavnosti upokojenskim  društvom – 2.100 €

            - dejavnosti humanitarnih in socialnih organizacijam – 1.250,00€.

 - dejavnost veteranskih organizacij – 1.130€

 

Do roka so prijave podali za naslednje dejavnosti:

1. Upokojenskih društev: Društvo upokojencev Prebold

1. Veteranskih organizacij: Veteransko društvo »SEVER« za Celjsko območje, Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, OZVVS SSD 



Do roka so prijave podala naslednja društva za sofinanciranje rednih dejavnost:  Medobčinsko društvo invalidov Žalec , Združenje multiple skleroze Slovenije – PE Celje, Inštitut VIR Celje, Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Slovensko društvo Transplant Ljubljana , Slovensko društvo za Celiakijo Celje, Župnijska Karitas Prebold, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa Ljubljana, Psihološke storitve Hekata s.p., Prebold.



Vsa društva so bila pozvana k dopolnitvi vloge z evidenco  članov  in plačano članarino in vsa društva so  svojo vlogo pravočasno dopolnila.



Vloge so bile pregledane in ocenjene po kriterijih veljavnega Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj. Naslednje vloge so bile zavrnjene  in sicer : 

-Društvo gluhih in naglušnih Celje – prijava je bila oddana prepozno



Vloge so pregledane in ocenjene po  kriterijih veljavnega  Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj in predlog za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij je razviden  iz priloge št. 5 in št. 6.



V letošnjem letu smo prejeli tudi vlogo Psihološke storitve Hekata, s.p., ki ne spada pod humanitarne organizacije, vendar se prijavlja z neprofitnimi predavanji za otroke.



Župan: Menim, da je sredstev premalo, da bi jih vzeli društvom, zato predlagam, da v kolikor bo samostojna podjetnica prejela del sredstev z ministrstva, bo del sredstev prispevala tudi Občina Prebold iz rezervnega sklada. 



Sprejet je bil naslednji:



Sklep št. 5 : Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev za sofinanciranje  prireditev  in dejavnosti  na območju Občine Prebold za leto 2012. 



		Društvo upokojencev Prebold       

		

		2.100,00



		Veteransko društvo Sever

		

		106,00



		Združenje borcev za vrednote NOB – KO Prebold

		

		597,00



		OZVVS SSD

		

		435,00







		Župnijska   Karitas

		Prebold 

		512,00







		Medobčinsko  društvo  invalidov

		Žalec

		377,00



		Združenje multiple skleroze  Slovenije  - PE CELJE 

		Ljubljana

		83,00



		INŠTITUT VIR – socialna rehabilitacija raziskovanje in razvoj 

		Celje

		43,00



		Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov 

		Celje

		75,00



		YHD – Društvo za teorijo in kulturo  hendikepa 

		Ljubljana

		47,00



		Slovensko društvo  TRANSPLANT

		Ljubljana

		56,00



		Slovensko društvo za celiakijo  

		Celje

		57,00



		SKUPAJ 

		 

		738,00









K 5. točki dnevnega reda: Počitniško delo



Župan: bliža se čas počitniškega dela in potrebno bo pozvati društva, da nam posredujejo podatek koliko študentov bodo rabili ter program, kaj bodo študenti delali.



Delo na bazenu ne bi bilo izvedljivo brez študentov, ki so nam v veliko pomoč.



Cigler Franci: z delom študentov smo zelo zadovoljni, študenti so nam je vzpostavili spletno stran, ki so jo čez celo leto tudi ažurirali.

 

Golavšek Matej: Društva študentov naj ne bi uporabljali za urejanje okolice, saj je to delo članov posameznih društev.



Seja je bila končana ob 18.25 uri.







		Posredovano:

· Županu

· članom odborov 

		Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 
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