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Z  A  P  I  S  N  I  K

1. SEJE ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BIL V SREDO DNE,  8.12.2010 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, Marjan 
Golavšek, Matej Golavšek, Franci Cigler, Marko Repnik, Cvetka Napotnik, Jolanda 
Stojnić

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Kač Klaudija, Tjaša Skočaj Klančnik

Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s 
predsednikom 9 članov.

Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane.

- ugotovitev prisotnosti
- sprejem dnevnega reda

1. Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
v obdobju 2010- 2014 

2. Obravnava proračuna Občina Prebold za leto 2011
3. Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Prebold za šolsko leto 2010/2011
4. Sofinanciranje adaptacije Lekarne Cvetka Prebold 
5. Razno

5.1 Vloga za dodelitev spremljevalca gibalno oviranemu otroku v vrtcu



K 1. točki dnevnega reda:
Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
v obdobju 2010- 2014

Predsednik odbora je najprej predstavil pristojnosti, ki jih ima Odbor za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, nato je predstavil realizacijo 
plana v obdobju 2006-2010. Priloga zapisnika je Program dela odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010-2014, kjer so 
navedene pristojnosti ter trenutno stanje na področju negospodarskih dejavnosti.

Predsednik je nato pozval ostale člane, da podajo svoje predloge za oblikovanje 
programa. 

Cigler  Franci je povedal, da je dvorana v Preboldu v slabem stanju in da nimajo 
prostora, kjer se lahko gledališke skupine pripravijo na predstavo, saj ni urejeno 
ogrevanje, niti sanitarije. 

Župan je odgovoril, da  v občini že dlje časa iščemo primeren kulturni prostor, večkrat 
se je že razmišljalo, da bi bilo dobro tak prostor urediti v graščini, vendar je le-ta v 
denacionalizacijskem postopku. Prav tako je že bil izdelan projekt za novo knjižnico, 
ki bi imela prireditveni prostor, vendar tudi ta projekt ni bil izpeljan zaradi 
denacionalizacije.  
V sklopu izgradnje občinske knjižnice pri vrtcu se bo pridobil večnamenski prostor, ki 
bo v dopoldanskem času služil potrebam vrtca, popoldan pa občanom.
Župan je predlagal, da se v proračunu dodajo sredstva v višini 5000,00 € za ureditev 
sanitarij in ogrevanja v Dvorani Prebold.

Golavšek Marjan je mnenja, da si je potrebno zastavit cilj in temu slediti. Potrebno je 
pripraviti stališča za dolgoročno delo in pripravit program dela, zato da se denar ne 
drobi preveč, pač pa se vlaga v večje projekte.

Škrabe Franc predlaga, da so prioritetni tisti projekti, ki so v delu sofinancirani s strani 
EU, posameznih ministrstev in fundacij.

Priloga 1: Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti v obdobju 2010- 2014

Po razpravi je bil sprejet:

1. SKLEP:
Potrdi se Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti v obdobju 2010-2014.

K 2. točki dnevnega reda:
Obravnava proračuna Občine Prebold za leto 2011

Predsednik je v uvodu podal približni finančni okvir za leto 2011. Prihodkov iz naslova 
primerne porabe je 2.645.485 €. Pri izračunu primerne porabe je upoštevano  4817 
prebivalcev, 40,6 km2 površine, 617 (12,8% ) prebivalcev mlajših od 12 let, 796 (16,5 



%) prebivalcev starejših od 65 let in 83,87 km lokalnih cest in javnih poti ter koeficient 
razvitosti občine 1,01.
Osnutek proračuna je pripravljen na osnovi predlogov upravnikov, društev, 
organizacij in javnih zavodov, z upoštevanjem letne inflacije 2.2%.

Opredeliti je potrebno investicije in jih uvrstiti v NRP za obdobje 2011 – 2014, prav 
tako je potrebno določiti roke za izgradnjo vrtca, kateri so pogojeni s prijavo na  
razpis III. faze (knjižnica z večnamenskimi prostori) in dokončanjem I. gradbene faze 
(prizidek).
Za projekt Rekonstrukcija in dozidava vrtca in knjižnice Prebold je zaključen javni 
razpis, izbrani so izvajalci za posamezne faze:
- I. faza novogradnja 350.200,00 € Remont in str. Nadzor 3.200,00 € z DDV
- II. faza rekonstrukcija in adaptacija 550.000,00 € Remont in str. Nadzor 5.000,00

€ z DDV
- III. faza  izgradnja knjižnice 466.000,00 € CMC in str. Nadzor 4.200,00 € z DDV
- IV. Faza zunanja ureditev 119.000,00 € Remont in str. Nadzor 1.100,00 € z DDV

V Občini Prebold se je v letošnjem letu odprl Dom starejših Prebold, ki trenutno 
deluje na podlagi dovoljenja za delo. V domači dom želi iti vedno več občanov, ki pa 
si z lastnimi sredstvi ne morejo  pokriti  vseh stroškov oskrbe. Ker Dom starejših nima 
koncesije, se občina lahko sama odloči o doplačilu  storitve institucionalnega varstva    
v skladu z merili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno  
varstvenih storitev. Podlaga so  5. 7. in 8. Člen Uredbe (UL RS št. 110/2004, 
124/2004). 

V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora je bil sprejet naslednji:
2. SKLEP:
Odbor predlaga, da se  v predlogu proračuna za leto 2011 upošteva na:

- SM 01017 Zdravstveni dom dodati na prihodki 84.800,00 in odhodki:
  - konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 105.403,00 €
  - konto 420240 nakup medicinske opreme in napeljav 22.548,00 €

- SM 08007 Občinska knjižnica Prebold dodati na prihodki 20.000,00 € in 
odhodki na:
   - konto 420240 Nakup opreme v višini 25.000,00 €

- SM 08012 Dvorana Prebold
   - konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave dodati 5.000,00 €

- SM 09001 OŠ Prebold – OE Vrtec
   - na konto 413300 dodati 5.000,00 € (spremljevalec)

- SM 10002 Domovi za starejše dodati
   - konto 41190980 Drugi domovi oskrbovancev povečati sredstva na   

30.000,00 €

- SM 4016 Vzdrževanje gaja in okolice dodati na prihodke 27.600,00 in na 
odhodke

   - konto 4205003 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.000,00 €



3. SKLEP:
Za višino investicijskih transferov za II. OŠ Žalec in Glasbeno šolo Žalec se 
dogovorimo z občino Žalec.

4. SKLEP:
Prireditve s področja športa in kulture se razpišejo skupaj s programom 
športa in ljubiteljske kulture.  

K 3. točki dnevnega reda:
Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Prebold za šolsko leto 2010/2011

Predsednik je predstavil predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 
2010/2011. Vpisanih otrok v Vrtcu Prebold je trenutno 200. Število oddelkov in 
zaposlenih je več kot v preteklem šolskem letu. Sistemiziran je hišnik, ki je določen z 
normativom 0,66 za vrtec in se v tem deležu financira iz programa vrtca, 0,34 hišnika 
financira občina Prebold iz naslova dodatnega programa za dejavnosti telovadnice. 
Delež svetovalnega delavca, ki je trenutno zaposlen je v deležu 0,40 iz programa 
vrtca. V enem oddelku je otrok s posebnimi potrebami v razvoju, za katerega se 
predvideva dodatno delo filopedagoga v obsegu 5 ur. Otrok ima dodatno tudi 
stalnega spremljevalca, ki ima zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas, 
za čas vključenosti otroka v vrtec. Predvideno število zaposlenih po sistemizaciji je 
35,86.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10)  mora biti v 
oddelkih I. starostnega obdobja zagotovljena sočasna prisotnost vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice najmanj 6 ur, v oddelkih II. starostnega obdobja pa najmanj 4 
ure. Poldnevi program (4-6 ur) v oddelku prvega starostnega obdobja  izvajata skupaj 
vsaj 3 ure dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj 2 uri dnevno.  
Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo 
delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. Neposredna delovna obveznost vzgojiteljic je 
7 ur/dnevno ter pomočnic 7,5 ur/dnevno.

V mesecu marcu 2011 se predvideva na podlagi vpisa otrok odprtje še enega 
oddelka I. starostnega obdobja. V tem primeru se bo sistemizacija spremenila in 
povečala za dve delavki v oddelku in v pripadajočem deležu za ostale delavce glede 
na normative in standarde, ti vzgojiteljici sta že upoštevani (zaposlovanje v skladu z 
normativi po prihodu otrok).

Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na to ali so oddelki:
- starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci-v razponu enega leta)
- starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega obdobja, npr. otroci stari 

od  1do 3 let),
- kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij), npr. otroci stari od 2 do 6 

let.

Priloga 2: - Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Prebold 



5. SKLEP:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagano sistemizacijo 
delovnih mest v Vrtcu Prebold za leto 2010/2011.

K 4. točki dnevnega reda:
Sofinanciranje adaptacije Lekarna Cvetka Prebold

V Lekarni cvetka načrtujejo v začetku decembra prenovo lekarne. Preurediti želijo 
predvsem oficino, da bo bolj prostorna in pacientom prijaznejša. Del lekarne bodo 
preuredili  v prostor za svetovanje, kjer se bodo izvajale brezplačne meritve krvnega 
tlaka, telesne teže po dogovoru tudi holesterola in krvnega sladkorja. Poleg 
navedenih aktivnosti, bodo lahko pacientom nudili pregled terapije, informacije o 
pravilni rabi zdravil in sodelovanje z zdravnikom in fizioterapevtom za optimizacijo 
terapije.  Posodobiti je potrebno tudi računalniško opremo, da bodo administrativni 
postopki čim hitrejši in bo ostalo več časa za pogovor s pacienti. Ker gre za veliko 
naložbo v višini 33.000,00 € Lekarna Cvetka prosi za pomoč v obliki finančne pomoči 
ali oprostitve najemnine za določeno dobo.

Predsednik odbora je predstavil problem in povedal, da mesečna najemnina znaša 
314,00 €, kar letno znese 3.744,00 € in predlagal, da se prošnji ugodi na način, da se 
oprosti najemnina za določen čas. 

Člani odbora menijo, da ker se je tudi ostalim najemnikom v Zdravstveni postaji 
Prebold finančno pomagalo pri pridobitvi opreme, se tudi Lekarni Cvetka odobri 
prošnja na način, da se oprosti najemnina za dobo enega leta.

6. SKLEP:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da se najemnici poslovnega prostora 
Lekarne Cvetka Prebold oprosti najemnina za dobo enega leta, kar znaša 
3.744,00 €.

K 5.1 točki dnevnega reda:
Vloga za dodelitev spremljevalca gibalno oviranemu otroku v vrtcu

Dne 1.12.2010 smo prejeli prošnjo za dodelitev spremljevalca otroku v vrtcu Prebold, 
kateremu je bilo odkrito Perthesovo obolenje levega kolka. Specialist ortoped je 
otroku svetoval hojo z berglami, kar pomeni, da se mora izogibati vsem telesnim 
aktivnostim, ki bi kakorkoli obremenjevale levo nogo. Po mnenju zdravnika, lahko 
otrok normalno obiskuje vrtec, vendar brez obremenitev in večjih telesnih dejavnosti. 
Po priporočilu bi bilo najbolje, da  bi imel otrok spremljevalca v dopoldanskem času 
med 8.00 in 12.00 uro, ko se izvajajo vse glavne aktivnosti.

7. SKLEP:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da se omogoči spremljevalec gibalno 
oviranemu otroku in sicer v času od 8.00 do 12.00 ure, kar znese cca 700,00 € 
mesečno. Znesek se uvrsti v proračun.



Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 
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Številka:   0327/1/2010-2


Datum:   13.12.2010


Z  A  P  I  S  N  I  K


1. SEJE ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BIL V SREDO DNE,  8.12.2010 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, Marjan Golavšek, Matej Golavšek, Franci Cigler, Marko Repnik, Cvetka Napotnik, Jolanda Stojnić


Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Kač Klaudija, Tjaša Skočaj Klančnik

Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s predsednikom 9 članov.


Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane.


· ugotovitev prisotnosti


· sprejem dnevnega reda


1. Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010- 2014 


2. Obravnava proračuna Občina Prebold za leto 2011


3. Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Prebold za šolsko leto 2010/2011


4. Sofinanciranje adaptacije Lekarne Cvetka Prebold 


5. Razno


5.1 Vloga za dodelitev spremljevalca gibalno oviranemu otroku v vrtcu


K 1. točki dnevnega reda:


Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010- 2014


Predsednik odbora je najprej predstavil pristojnosti, ki jih ima Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, nato je predstavil realizacijo plana v obdobju 2006-2010. Priloga zapisnika je Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010-2014, kjer so navedene pristojnosti ter trenutno stanje na področju negospodarskih dejavnosti.

Predsednik je nato pozval ostale člane, da podajo svoje predloge za oblikovanje programa. 


Cigler  Franci je povedal, da je dvorana v Preboldu v slabem stanju in da nimajo prostora, kjer se lahko gledališke skupine pripravijo na predstavo, saj ni urejeno ogrevanje, niti sanitarije. 


Župan je odgovoril, da  v občini že dlje časa iščemo primeren kulturni prostor, večkrat se je že razmišljalo, da bi bilo dobro tak prostor urediti v graščini, vendar je le-ta v denacionalizacijskem postopku. Prav tako je že bil izdelan projekt za novo knjižnico, ki bi imela prireditveni prostor, vendar tudi ta projekt ni bil izpeljan zaradi denacionalizacije.  


V sklopu izgradnje občinske knjižnice pri vrtcu se bo pridobil večnamenski prostor, ki bo v dopoldanskem času služil potrebam vrtca, popoldan pa občanom.


Župan je predlagal, da se v proračunu dodajo sredstva v višini 5000,00 € za ureditev sanitarij in ogrevanja v Dvorani Prebold.


Golavšek Marjan je mnenja, da si je potrebno zastavit cilj in temu slediti. Potrebno je pripraviti stališča za dolgoročno delo in pripravit program dela, zato da se denar ne drobi preveč, pač pa se vlaga v večje projekte.


Škrabe Franc predlaga, da so prioritetni tisti projekti, ki so v delu sofinancirani s strani EU, posameznih ministrstev in fundacij.


Priloga 1: Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010- 2014

Po razpravi je bil sprejet:


1. SKLEP: 


Potrdi se Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010-2014.


K 2. točki dnevnega reda:


Obravnava proračuna Občine Prebold za leto 2011


Predsednik je v uvodu podal približni finančni okvir za leto 2011. Prihodkov iz naslova primerne porabe je 2.645.485 €. Pri izračunu primerne porabe je upoštevano  4817 prebivalcev, 40,6 km2 površine, 617 (12,8% ) prebivalcev mlajših od 12 let, 796 (16,5 %) prebivalcev starejših od 65 let in 83,87 km lokalnih cest in javnih poti ter koeficient razvitosti občine 1,01.

Osnutek proračuna je pripravljen na osnovi predlogov upravnikov, društev, organizacij in javnih zavodov, z upoštevanjem letne inflacije 2.2%.


Opredeliti je potrebno investicije in jih uvrstiti v NRP za obdobje 2011 – 2014, prav tako je potrebno določiti roke za izgradnjo vrtca, kateri so pogojeni s prijavo na  razpis III. faze (knjižnica z večnamenskimi prostori) in dokončanjem I. gradbene faze (prizidek).

Za projekt Rekonstrukcija in dozidava vrtca in knjižnice Prebold je zaključen javni razpis, izbrani so izvajalci za posamezne faze:


· I. faza novogradnja 350.200,00 € Remont in str. Nadzor 3.200,00 € z DDV

· II. faza rekonstrukcija in adaptacija 550.000,00 € Remont in str. Nadzor 5.000,00 € z DDV


· III. faza  izgradnja knjižnice 466.000,00 € CMC in str. Nadzor 4.200,00 € z DDV


· IV. Faza zunanja ureditev 119.000,00 € Remont in str. Nadzor 1.100,00 € z DDV


V Občini Prebold se je v letošnjem letu odprl Dom starejših Prebold, ki trenutno deluje na podlagi dovoljenja za delo. V domači dom želi iti vedno več občanov, ki pa si z lastnimi sredstvi ne morejo  pokriti  vseh stroškov oskrbe. Ker Dom starejših nima koncesije, se občina lahko sama odloči o doplačilu  storitve institucionalnega varstva    v skladu z merili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno  varstvenih storitev. Podlaga so  5. 7. in 8. Člen Uredbe (UL RS št. 110/2004, 124/2004). 


V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora je bil sprejet naslednji:


2. SKLEP: 


Odbor predlaga, da se  v predlogu proračuna za leto 2011 upošteva na:

- SM 01017 Zdravstveni dom dodati na prihodki 84.800,00 in odhodki:

  - konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 105.403,00 €

  - konto 420240 nakup medicinske opreme in napeljav 22.548,00 €

- SM 08007 Občinska knjižnica Prebold dodati na prihodki 20.000,00 € in odhodki na:

   - konto 420240 Nakup opreme v višini 25.000,00 €


- SM 08012 Dvorana Prebold


   - konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave dodati 5.000,00 €

- SM 09001 OŠ Prebold – OE Vrtec


   - na konto 413300 dodati 5.000,00 € (spremljevalec)


- SM 10002 Domovi za starejše  dodati

   - konto 41190980 Drugi domovi oskrbovancev povečati sredstva na   30.000,00 €


- SM 4016 Vzdrževanje gaja in okolice dodati na prihodke 27.600,00 in na odhodke

   - konto 4205003 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.000,00 €

3. SKLEP: 


Za višino investicijskih transferov za II. OŠ Žalec in Glasbeno šolo Žalec se dogovorimo z občino Žalec.

4. SKLEP: 


Prireditve s področja športa in kulture se razpišejo skupaj s programom športa in ljubiteljske kulture.  

K 3. točki dnevnega reda:


Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Prebold za šolsko leto 2010/2011


 Predsednik je predstavil predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2010/2011. Vpisanih otrok v Vrtcu Prebold je trenutno 200. Število oddelkov in zaposlenih je več kot v preteklem šolskem letu. Sistemiziran je hišnik, ki je določen z normativom 0,66 za vrtec in se v tem deležu financira iz programa vrtca, 0,34 hišnika financira občina Prebold iz naslova dodatnega programa za dejavnosti telovadnice. Delež svetovalnega delavca, ki je trenutno zaposlen je v deležu 0,40 iz programa vrtca. V enem oddelku je otrok s posebnimi potrebami v razvoju, za katerega se predvideva dodatno delo filopedagoga v obsegu 5 ur. Otrok ima dodatno tudi stalnega spremljevalca, ki ima zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas, za čas vključenosti otroka v vrtec. Predvideno število zaposlenih po sistemizaciji je 35,86.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10)  mora biti v oddelkih I. starostnega obdobja zagotovljena sočasna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice najmanj 6 ur, v oddelkih II. starostnega obdobja pa najmanj 4 ure. Poldnevi program (4-6 ur) v oddelku prvega starostnega obdobja  izvajata skupaj vsaj 3 ure dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj 2 uri dnevno.  Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. Neposredna delovna obveznost vzgojiteljic je 7 ur/dnevno ter pomočnic 7,5 ur/dnevno.


V mesecu marcu 2011 se predvideva na podlagi vpisa otrok odprtje še enega oddelka I. starostnega obdobja. V tem primeru se bo sistemizacija spremenila in povečala za dve delavki v oddelku in v pripadajočem deležu za ostale delavce glede na normative in standarde, ti vzgojiteljici sta že upoštevani (zaposlovanje v skladu z normativi po prihodu otrok).


Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na to ali so oddelki:


· starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci-v razponu enega leta)


· starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega obdobja, npr. otroci stari od  1do 3 let),


· kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij), npr. otroci stari od 2 do 6 let.


Priloga 2: - Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Prebold 


5. SKLEP:


Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagano sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu Prebold za leto 2010/2011.


K 4. točki dnevnega reda:


Sofinanciranje adaptacije Lekarna Cvetka Prebold


V Lekarni cvetka načrtujejo v začetku decembra prenovo lekarne. Preurediti želijo predvsem oficino, da bo bolj prostorna in pacientom prijaznejša. Del lekarne bodo preuredili  v prostor za svetovanje, kjer se bodo izvajale brezplačne meritve krvnega tlaka, telesne teže po dogovoru tudi holesterola in krvnega sladkorja. Poleg navedenih aktivnosti, bodo lahko pacientom nudili pregled terapije, informacije o pravilni rabi zdravil in sodelovanje z zdravnikom in fizioterapevtom za optimizacijo terapije.  Posodobiti je potrebno tudi računalniško opremo, da bodo administrativni postopki čim hitrejši in bo ostalo več časa za pogovor s pacienti. Ker gre za veliko naložbo v višini 33.000,00 € Lekarna Cvetka prosi za pomoč v obliki finančne pomoči ali oprostitve najemnine za določeno dobo.


Predsednik odbora je predstavil problem in povedal, da mesečna najemnina znaša 314,00 €, kar letno znese 3.744,00 € in predlagal, da se prošnji ugodi na način, da se oprosti najemnina za določen čas. 


Člani odbora menijo, da ker se je tudi ostalim najemnikom v Zdravstveni postaji Prebold finančno pomagalo pri pridobitvi opreme, se tudi Lekarni Cvetka odobri prošnja na način, da se oprosti najemnina za dobo enega leta.

6. SKLEP:


Odbor predlaga občinskemu svetu, da se najemnici poslovnega prostora Lekarne Cvetka Prebold oprosti najemnina za dobo enega leta, kar znaša 3.744,00 €.


K 5.1 točki dnevnega reda:


Vloga za dodelitev spremljevalca gibalno oviranemu otroku v vrtcu


Dne 1.12.2010 smo prejeli prošnjo za dodelitev spremljevalca otroku v vrtcu Prebold, kateremu je bilo odkrito Perthesovo obolenje levega kolka. Specialist ortoped je otroku svetoval hojo z berglami, kar pomeni, da se mora izogibati vsem telesnim aktivnostim, ki bi kakorkoli obremenjevale levo nogo. Po mnenju zdravnika, lahko otrok normalno obiskuje vrtec, vendar brez obremenitev in večjih telesnih dejavnosti. Po priporočilu bi bilo najbolje, da  bi imel otrok spremljevalca v dopoldanskem času med 8.00 in 12.00 uro, ko se izvajajo vse glavne aktivnosti.

7. SKLEP:


Odbor predlaga občinskemu svetu, da se omogoči spremljevalec gibalno oviranemu otroku in sicer v času od 8.00 do 12.00 ure, kar znese cca 700,00 € mesečno. Znesek se uvrsti v proračun.


Seja je bila končana ob 20.00 uri.

		Posredovano:


· Županu


· članom odborov 

		Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti


Škrabe Franc 





