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ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIHI DEJAVNOSTI 

 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@prebold.com 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Številka: 0327/1/2013 
Datum:  30.1.2013  

ZAPISNIK 14. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V 
SREDO,   DNE,  30.1.2013 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, Jolanda Stojnić, Cvetka Napotnik, Marjan 
Golavšek. 
 
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 9 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 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne 

službe družbenih dejavnosti 
2. Pregled dolžnikov: 

- šola 
- stanovanja (Sipro d.o.o., EVB Elektro Virant) 

3. Letni program športa Občine Prebold za leto 2013 
4. Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Prebold 

za leto 2013 
5. Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 

za leto 2013 
6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki 

niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2013 
7. Razprava o znižanju plačila vtca, zaradi stanovanjskega kredita 
8. Vloga za sofinanciranje avtobusnega prevoza za smučaski tečaj 
9. Upravljanje z Dvorano Prebold 
10.  Prošnje za dodatno znižanje plačila vtca 
11. Razno  

 
K 1. točki dnevnega reda 
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti.  
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Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti. 

 

K 2. točki dnevnega reda: Pregled dolžnikov (šola, stanovanja) 

Predsednik je naprej podal v pregled dolžnike šole in vrtca. Še vedno nismo prejeli 
seznama s strani šole, iz katerega bi bilo razvidno ali gre za dolžnike, ki imajo slab 
socialni položaj in kaj je že bilo narejeno za zmanjšanje dolga. Potrebovali bi 
podatke, iz katerih je razvidno, da je že bila vložena izvršba ter kdaj je bila vložena in 
zakaj ni možno iztirjati sredstev.  
 
Predsednik je tudi povedal, da mi ne potrebujemo poimenskega seznama dolžnikov 
kar tako, bi pa bilo iz tega razvidno ali gre za družine s slabim socialnim položajem in 
bi jim lahko tudi pomagali, npr. odpis dolga,... 
 
Marjan Golavšek je povedal, da bi bilo dobro da bi se določili kakšni parametri ali da 
bi z nami sodelovala tudi socialna delavka, ki pozna razmere otrok.  
 
Župan je povedal, da kjer starši ne zmorejo plačati hrane ali oskrbnine, jim je občina 
dolžna pomagati. Vendar, ker pa informacijska pooblaščenka načeloma ne dovoljuje 
vpogleda v poimenski seznam, s tem zapirajo poti do informacij in pomoči  otrok. 
 
Potrebno je pozvati ravnatelja, da nam poda nov primenejši izpis. Prav tako se 
ravnatelja in socialno delavko povabi na odbor, kjer se bomo pogovorili o dolžnikih in 
kako jim pomagati.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani smo sprejeli naslednji: 
 

Sklep št. 2: 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je odločil, da za 
obravnavanje dolžnikov šola – vrtec potrebuje še dodatne podatke. Prosimo, 
da šola nemudoma pripravi podatke o tem, kaj konkretno se je naredilo na 
področju dolžnikov od 14.6.2012 in sicer potrebujemo seznam, iz katerega bo 
razvidno: 

- ime in priimek dolžnika 
- višina dolga  
- datum poslanega opomina 
- datum vložene izvršbe, če je bila vložena 
 

Podatki se potrebujejo zaradi ugotovitve ali gre v posameznih primerih za 
neplačevanje predvsem in zgolj zaradi socialne stiske, ali so v ozadju drugačne 
težave. Na podlagi ugotovitev lahko predlagamo dodatne subvencije tako pri 
zagotavljanju prehrane kot pri udeležbi vseh otrok pri posameznih programih, ne 
glede na njihov socialni položaj. V tem primeru ne gre za radovednost občinskih 
struktur, ampak za dejansko ugotovitev vzrokov nastalih dolgov. 
Odbor je opravil tudi pregled dolžnikov najemniških stanovanj. Iz tabel, ki so tudi 
priloga zapisnika je razvidno, da se dolg v povprečju ne znižuje. V mesecu juniju 
2012 smo na Občinskem svetu govoroli o dolžnikih stanovanj, kjer so bila podana 
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tudi navodila upravnikom. Vendar se upravniki navodil ne držijo, saj so mnenja, da ni 
potrebno večkrat letno vlagat izvršbe, pač pa se lahko te vlagajo dvakrat letno.  Iz 
preglednice je razvidno, da za nekatere dolžnike izvršba ni bila vložena, kljub temu 
da je dolg 10 mesečni ali 7 mesečni, itd.  

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani smo sprejeli naslednji: 

Sklep št. 3: 

Odbor predlaga, da upravniki predstavijo dolžnike in ukrepe zoper njih na  
naslednjem Občinskem svetu. 

 

K 3. točki dnevnega reda: Letni program športa Občine Prebold za leto 2013 

Predsednik je predstavil Letni program športa Občine Prebold za leto 2013. Vsebina 
programa je enaka lanski. Predlaga se, da se  Letni program športa Občine Prebold 
za leto 2013 da v javno razpravo do 15.2.2013, se objavi na spletni strani in bo 
posredovan vsem športnim društvom, klubom, zvezi, itd. 

Sklep št. 4 : 

Letni program športa Občine Prebold za leto 2013 se posreduje v javno 
obravnavo do 15.02.2013. 

 

K 4. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje programov športa na 
območju občine Prebold za leto 2013 

Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju 
Občine Prebold za leto 2013. 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 22. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne 
vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva.  

Predsednik je povprašal, kakšne so možnosti, da bi se sredstva dodelila Športni 
zvezi Prebold, katera bi potem delila sredstva društvom. 

Župan je povedal, da mora občina objaviti razpis ter skupaj s ŠZ Prebold narediti 
predlog razdelitve sredstev, katero bo potrdil Občinski svet. Se pa lahko pripravijo 
tripartitne pogodbe o razdelitvi sredstev (občina, ŠZ ter društvo). 

Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje tričlansko 
komisijo v sestavi Škrabe Franci, Tjaša Skočaj Klančnik in Matej Golavšek.  

Po razpravi je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 5 :  

Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold 
za leto 2013 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje vsem 
športnim društvom in drugim klubom Občine Prebold, ŠZ Prebold, OŠ in Vrtcu 
Prebold ter Društvu upokojencev Prebold. 
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Sklep št. 6 :  

Imenuje se tričlanska komisija za pripravo predloga razdelitve v sestavi: Franci 
Škrabe, Tjaša Skočaj Klančnik, Matej Golavšek. 

K 5. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2013 

Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Občine Prebold za leto 2013. Višina razpisanih 
sredstev za sofinanciranje: program ljubiteljske kulture 8000,00€, kulturni projekti in 
prireditve 6000,00€, Pihalni orkester 9000,00 €. Na razpis se je potrebno prijaviti do 
22. februarja do 12. ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 dni od dneva 
prejema poziva.  

Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje komisijo v sestavi 
Franci Škrabe, Tjaša Skočaj, Marko Repnik ter Franci Cigler. 

Sprejet je bil naslednji: 
 

Sklep št. 7: Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti za leto 2013 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se 
posreduje vsem društvom, ki se ukvarjajo  s kulturo. 

 

Sklep št. 8:  

Imenuje se komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev v sestavi: Franci 
Škrabe, Franci Cigler, Marko Repnik in Tjaša Skočaj Klančnik. 

 
K 6. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, 
organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za 
leto 2013 
 

Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij 
in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v  Občini Prebold za leto 2013. 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 1.250,00 €. Na razpis se je 
potrebno prijaviti do 22. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 
dni od dneva prejema poziva.  

 

Sklep št. 8: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in 
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v  Občini Prebold za leto 2013 se 
objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje društvom v Občini 
Prebold. 
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K 7. točki dnevnega reda: Razprava o znižanju plačila vrtca, zaradi 
stanovanjskega kredita 
 
Cilj upoštevanja oz. priznavanja splošnih olajšav ter dodatnih ugodnosti pri odločanju 
o višini znižanega plačila staršev za program vrtca je, da se staršem oz. skrbnikom 
otrok, ki obiskujejo vrtec, omogoči dodatno znižanje plačila programa vrtca zaradi 
slabega materialnega stanja, v katerem so se znašli zaradi trenutnih okoliščin (krediti 
s katerimi rešujejo svoje prvo stanovanjsko vprašanje, nakup stanovanja, gradnja 
hiše). 
Naša občina že nekaj let na podlagi sklepov o dodatnem znižanju cen vzgojno-
varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Pebold upošteva tri splošne 
olajšave (dodatno znižano plačilo za vrtec za čas odsotnosti otroka iz vrtca v času 
počitnic, daljša odsotnost otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov ter subvencija 
oz. dodatno znižanje plačila za starše otrok iz naše občine, ki obiskujejo vrtec na 
obmocju naše obcine -  7% znižanje). 
Pri priznavanju dodatnih ugodnosti pa je v postopku nujno ugotavljanje dejanskih 
okolišcin in razmer, ki so privedli do nastale situacije ter smotrnost oz. utemeljenost 
za najem kredita z vidika velikosti stanovanja, gradne hiše ter najetega stanovanja 
(kvadratura, oprema …). kriterijev, meril in limitnih zneskov (v EUR ali v %), ki bi 
narekovali upravičenost do dodatnih ugodnosti, zakonodaja ne določa. 
O tem komu se odobri dodatno znižanje, zaradi stanovanjskega kredita pa odloča 
CSD Žalec, na podlagi odločbe. 
Zato se predlaga, da se znižanje določi za vse enako in sicer za en plačilni razred.  
Če pogledamo oceno finančnih posledic za proračun občine to pomeni, v koliko se 
zniža plačilo nekomu, ki ima otroka v I. starostnem obdobju to pomeni                 
40,00 €/mesec, v kolikor otrok obiskuje II. starostno obdobje znaža znižanje 32,00 €/ 
mesec, tisti, ki obiskujejo kajši program 4-6 ur, pomeni zižanje za 27,00 €/mesec. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani je bil sprejet naslednji:  
 
Sklep št.  9: 
Staršem  otrok, ki rešujejo svoj stanovanjski problem se  zniža plačilo 
programa vrtca  za en  plačilni razred na osnovi dokazil. 
 
Sklep št.   10 : 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu, da se sprejme Sklep o določitvi cen pogramov  predšolske 
vzgoje v vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Pebold – OE vrtec Prebold ter o 
določitvah dodatnih ugodnostih za starše. 

 
K 8. točki dnevnega reda: Vloga za sofinanciranje avtobusnega prevoza za 
smučarski tečaj 
 
Športna zveza Prebold je posredovala na občino vlogo za sofinancianje svtobusnega 
prevoza za smučarski tečaj. Smučarski tečaj bi se izvajal v času zimskih počitnic. 
Osnovnošolski otroci gredo zjutraj na avtobus in se vračajo okrog tretje ure popoldal, 
dobijo tudi malico. V kolikor bi občina lahko financirala avtobusni tečaj, bi lahko bila 
cena smučarskega tečaja za otroke nižja in s tem dostopnješa večini otrok. Če bo 
občina financirala avtobus bo cena tečaja namesto 190,00 € - 125,00 €, prosto 
smučanje namesto 140,00 € - 80,00 €. 
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Predsednik je povedal, da lahko pevoz sofinanciramo na podlagi počitniških 
aktivnosti, ki se izvajajo ponavadi v poletnih počitnicah. Vendar pa so zimski športi 
veliko dražji in zato težje dostopni, da bi jih bilo potrebno financirati, pod istimi pogoji 
kot letne aktivnosti. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št.   11: 
Odbor daje soglasje za plačilo avtobusnega prevoza iz proračunske postavke 
počitniške aktivnosti, pod pogoji razpisa. 
 

K 9. točki dnevnega reda: Upravljanje z Dvorano Prebold 
 
Predsednik je povedal, da so stroški Dvorane Prebold visoki in bi bilo smotno 
premisliti ali je smiselno imeti dvorano v najemu celo leto. Mogoče bi bilo dobro, da bi 
se dvorana najela samo občasno. Predvsem pa tu nastopi problem, kje bi KUD 
Svoboda Pebold imela vaje za igre. Ker dvorarano največ uporablja KUD Svoboda 
Prebold pa se poraja vprašanje ali bi društvo nad dvorano prevzelo upravljanje. 
 
Franci Cigler je povedal, da bi društvo prevzelo upavljanje dvorane. Največ stoškov 
je z ogrevanjem, tu pa je problem, ker se na vajah ogreva celotna dvorana. Društvo 
ima predlog, da bi se na odru uredilo ogevanje s tem ne bi bilo ogrevati celotne 
dvorane in tako bi se stroški zmanjšali. 
 
Predsednik je povedal, da občina zbira ponudbe za nakup premičnega odra, v tem 
primeru bi se vaje lahko izvajale tudi drugje. Seveda je odvisno tudi koliko je bralnih 
vaj in koliko vaj se izvaja na odru? 
 
Franci Cigler je povedal, da je bralnih vaj samo 5, potem pa se začne vadit na odru 
(60 vaj), zato da dobijo občutek za prostor itd. 
 
Marko Repnik je vprašal ali bi bilo možno dvorano zakupiti oziroma najeti samo takat 
ko ima društvo vaje in ko se izvajao prireditve? 
 
Župan Vinko Debelak je povedal, da v koliko bi se stroški ogevanja zmanjšali, bi bilo 
dobro namestiti radiatorje na oder. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
Sklep št.  12 : 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da se 
uredi ogevanje odra, zaradi znižanja stroškov ogrevanja.  

 

Sklep št.   13: 
Uprava preveri stroške najema dvorane. 
 
 
 
 



7 

 

K 10. točki dnevnega reda: Prošnje za dodatno znižanje plačila vrtca 
 
V zadnjem času je bilo veliko povpraševanje, glede dodatnega znižanja plačila vrtca. 
Veliko staršev, ki imajo doma novega dužinskega člana so s strani zdravnikov dobili 
navodila, da naj starejšega otroka izključijo iz vrtca. Pedvsem zato, ker so na 
»pohodu« respiratorne bolezni oziroma bolezni dihal, ki so za njemlajše zelo 
nevarne. V zimskem času je tudi veliko otrok bolanih in odsotnih iz vrtca, zato straše 
zanima dodatno znižanje plačila vrtca. Občina Prebold ima določeno dodatno 
znižanje plačila vrtca, v kolikor je otrok dlje časa odsoten iz vrtca, zaradi 
hospitalizacije.  Uprava je preverila in ugotovila, da imajo tudi nekatere ostale občine, 
omogočeno dodatno znižanje plačila vrtca, v koliko je otrok dlje časa odsoten iz 
vrtca, samo zaradi bolezni. Ker je veliko otrok dlje časa (več kot 30 koledarskih dni) 
odsotnih iz vrtca, brez da bi bili hospitalizirani, menimo da bi se lahko plačilo vrtca 
znižalo.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 14: Starši otrok lahko uveljavljajo 50% znižano oskrbo plačila 
programa, v koliko je otrok iz vrtca odsoten več kot 30 koledarskih dni  zaradi 
bolezni. 
 
K 11. točki dnevnega reda: Pomoč občanu 
 
Predsednik je na kratko predstavil problem občana. Občina se je obnila na CSD 
Žalec za pomoč občanu, čiščenje hiše in okolice in nadaljna oskba. CSD je stopil v 
stik z občanom, s kateim je bilo dogovorjeno, da čistilni sevis opavi čiščenje hiše, 
nato pa bi izvajalka pomoči na domu skbela za nadaljno čistočo in ostale stvari npr. 
prinašanje kosila,.... 
 
Občan ni želel, da bi pri pomoči sodelovali lokalni Rdeč križ, Karitas ali občina. Ko pa 
naj bi se pomoč začela izvajati, pa se občan ni več odzval na telefonske klice CSD 
niti ni želel osebno kontaktirati z izvajalko pomoči na domu.  
 
CSD bo še napej poskušal vzpostaviti stik z občanom in v koliko bo mogoče 
vzpostaviti z njim zaupen odnos, se povezati z njegovim osebnim zdravnikom in ga 
zaprositi za pomoč in sodelovanje. Občina bo o nadaljnih postopkih obveščena s 
strani CSD Žalec. 
 
Seja je bila končana ob 18.30 uri. 
 
 

 

 

 

 

Posredovano: 

 Županu 

 članom odborov  

Predsednik odbora za negospodarstvo in 

javne službe družbenih dejavnosti 

Škrabe Franc  

 


