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

Številka:   0327/1/2010-4
Datum:   18. 1. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K

2. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA V TOREK 
DNE,  18. 1. 2011 OB 18. 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, Jolanda Stojnić.

Opravičena : Cvetka Napotnik 

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Kač Klaudija.

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 8 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 1. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 8. 12. 2010

2. Pregled prispelih vlog  na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih 
in otrok ( prispeli 2 ponudbi ) 

3. Letni program športa  Občine Prebold v letu 2011
4. Vloge občanov in organizacij  :

- Mateja Kolšek 
- Peternel Petra s.p.
- Ferdinand Turnšek 
- Center za socialno delo Maribor

     5.    Razno.
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K 1. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 1. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 8. 12. 2010

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik 1. seje Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti z dne 8. 12. 2010.

K 2. točki dnevnega reda:

Pregled prispelih vlog  na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih 
in otrok

Na razpis sta prispeli dve pravočasni in pravilni ponudbi za izvajanje 
zobozdravstvene dejavnosti in sicer ponudbi: Mire Kurtovič iz Ljubljane in Saše Dolar 
Petelinšek iz Škofje vasi. 
Ponudba Saše Dolar Petelinšek je bila popolna, ker vsebuje vse zahtevane 
sestavine ter izpolnjuje pogoje iz 4. točke (fizične osebe) javnega razpisa. 
Ponudba Mire Kurtovič je nepopolna, ker ni bilo predloženih:
- overjenih dokazil o zahtevani izobrazbi, licenci, 
- potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju
- nima mnenja pristojne zbornice
- ni dokazila o funkcionalnih znanjih (ne vpliva na popolnost vloge)
- fotokopije delovne knjižnice.

Člani odbora so na osnovi predstavitve življenjepisov kandidatk in popolnosti vlog
ocenili, da izpolnjuje pogoje kandidatka Saša Dolar Petelinšek.

Sprejet je bil naslednji :
SKLEP št. 2 : Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
predlaga Občinskem svetu Občine Prebold, da podeli koncesijo za izvajanje 
zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
55% in otrok 45%,  Saši Dolar Petelinšek.
Občinska uprava mora pred izdajo odločbe pridobiti še mnenja in soglasja v 
skladu z 42. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ul RS, št. 23/05 –
prečiščeno besedilo, 23/08).

K 3. točki dnevnega reda:
Letni program športa  Občine Prebold v letu 2011

Predsednik je predstavil letni program športa Občine Prebold v letu 2011. 
Po krajši razpravi je bil sprejet sklep :

SKLEP št. 3: Letni program športa se daje v 30. dnevno  javno obravnavo, 
pošljemo ga vsem športnim društvom v občini Prebold in ga objavimo na 
krajevno običajen način.
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K  4. točki dnevnega reda:
Vloge občanov in organizacij  :

4.1 Mateja Kolšek je podala vlogo za sofinanciranje prevozov otroka Klare Uršej, 
ki ima cerebralno paralizo in obiskuje vrtec Anice Černejeve v Celju. Poleg 
vrtca imajo z deklico še dnevno ogromno obiskov različnih terapevtov. Ker v 
vrtcu Prebold ni razvojnega oddelka, je bil podan predlog, da financiramo
prevoze v višini 0,19 € za kilometer. Okvirni znesek mesečno tako znaša 
0,19€ x 30 km= 5,7€/dan.

Sprejet je bil:

SKLEP št. 4 : Vlagateljici Mateji Kolšek sofinanciramo dnevni prevoz v 
vrtec Klare Uršej v znesku 5,00/€ na dan, na osnovi potrdila o številu
prisotnosti otroka v vrtcu.

4.2      Peternel Petra s.p. je podala vlogo za izdajo koncesije za pomoč na domu.

Občina Prebold že ima sklenjen dogovor z Domom Nine Pokorn, ki izvaja 
trenutno pomoč na domu za 16 občanov Občine Prebold. Z njihovim delom in 
ceno smo zadovoljni in trenutno ne nameravamo razpisati koncesije, lahko pa 
na območju občine Prebold izvaja omenjeno storitev na podlagi dovoljenja za 
delo. Koncesija se podeljuje na podlagi razpisa.

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP št. 5 : Vlogi Peternel Petre s.p. se ne ugodi. Dejavnost lahko
izvaja na podlagi dovoljenje za delo. 

4.3 Ferdinand Turnšek  je podal vlogo za dodelitev praznega stanovanja v 
večstanovanjski hiši na naslovu Lokovina 12 v izmeri 38,57m2. Stanovanje je že 
nekaj let prazno in ni zanimivo za prosilce stanovanj in je v slabem stanju. 
Uredil bi ga na svoje stroške.

Po razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP št. 6 : Ferdinandu Turnšku se začasno odda v najem stanovanje 
št. 3 v izmeri 38,57m2.

4.4 Center za socialno delo Maribor je poslal vlogo za sofinanciranje kriznega centra. 
Občina Prebold že financira Materinski dom v Celju v znesku 600,00  €  in 
regionalno varno hišo Celje v znesku 1.100,00  €.
Po razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP št. 7 : Centru za socialno delo Maribor ne sofinanciramo kriznega 
centra.
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K 5. točki dnevnega reda:

5.1 Pod točko Razno je predsednik odbora predstavil problematiko Zavarovanja 
brezposelnih občanov in primerjavo števila zavarovancev s sosednjimi občinami. 
Pravico do zavarovanja brezposelnih oseb ureja Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06,91/07,76/08) in 7. Člen Pravilnika 
o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo 
v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ul RS št. 126/08).

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP št.  8 : Občinska uprava naj začne izdajati odločbe za pridobitev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom Republike Slovenije s 
stalnim prebivališčem v občini Prebold, ki niso zavarovanci iz drugega 
naslova, v skladu z zakonodajo.

5.2 Predsednik je podal še nekaj informacij glede rekonstrukcije in izgradnje vrtca.
       V sredo 19.1.2011 bo podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del   

Remontom Celje in za strokovni nadzor z Navorom iz Celja.
        

Seja je bila končana ob 19.20 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik O
dbora za negospodarstvo in javne službe 

družbenih dejavnosti
Škrabe Franc 



OBČINA PREBOLD


Odbor za negospodarstvo in javne 


     službe družbenih dejavnosti


      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold


        (: (063) 703-64-00 fax 703-64-05
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Datum:   18. 1. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K


2. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V TOREK  DNE,  18. 1. 2011 OB 18. 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, Jolanda Stojnić.

Opravičena : Cvetka Napotnik 


Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Kač Klaudija.

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 8 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 1. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 8. 12. 2010


2. Pregled prispelih vlog  na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in otrok ( prispeli 2 ponudbi ) 


3. Letni program športa  Občine Prebold v letu 2011


4. Vloge občanov in organizacij  :


- Mateja Kolšek 


- Peternel Petra s.p.


- Ferdinand Turnšek 


- Center za socialno delo Maribor


     5.    Razno.

K 1. točki dnevnega reda:


Pregled in potrditev zapisnika 1. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 8. 12. 2010

SKLEP št. 1:  Potrdi se zapisnik 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 8. 12. 2010.

K 2. točki dnevnega reda:


Pregled prispelih vlog  na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in otrok 

Na razpis sta prispeli dve pravočasni in pravilni ponudbi za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti in sicer ponudbi: Mire Kurtovič iz Ljubljane in Saše Dolar Petelinšek iz Škofje vasi. 


Ponudba Saše Dolar Petelinšek  je bila popolna, ker vsebuje vse zahtevane sestavine ter izpolnjuje pogoje iz 4. točke (fizične osebe) javnega razpisa. 

Ponudba Mire Kurtovič je nepopolna, ker ni bilo predloženih:


· overjenih dokazil o zahtevani izobrazbi, licenci, 


· potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju


· nima mnenja pristojne zbornice


· ni dokazila o funkcionalnih znanjih (ne vpliva na popolnost vloge)


· fotokopije delovne knjižnice.

Člani odbora so  na osnovi predstavitve življenjepisov kandidatk in popolnosti vlog ocenili, da izpolnjuje pogoje kandidatka Saša Dolar Petelinšek.


Sprejet je bil naslednji :


SKLEP št. 2 : Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskem svetu Občine Prebold, da podeli koncesijo za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih 55% in otrok 45%,  Saši Dolar Petelinšek.

Občinska uprava mora pred izdajo odločbe pridobiti še mnenja in soglasja v skladu z 42. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ul RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo, 23/08).

K 3. točki dnevnega reda:


Letni program športa  Občine Prebold v letu 2011

Predsednik je predstavil letni program športa Občine Prebold v letu 2011. 

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep :


SKLEP št. 3: Letni program športa se daje  v 30. dnevno  javno obravnavo, pošljemo ga vsem  športnim društvom v občini Prebold in ga objavimo na krajevno običajen način.

K  4. točki dnevnega reda:


Vloge občanov in organizacij  :


4.1 Mateja Kolšek  je podala vlogo za sofinanciranje prevozov otroka Klare Uršej,  ki ima cerebralno paralizo in obiskuje vrtec Anice Černejeve v Celju. Poleg vrtca imajo z deklico še dnevno ogromno obiskov različnih terapevtov. Ker v vrtcu Prebold ni razvojnega oddelka, je bil podan predlog, da financiramo prevoze v višini 0,19 € za kilometer. Okvirni znesek mesečno tako znaša 0,19€ x 30 km= 5,7€/dan. 

Sprejet je bil:


SKLEP št. 4 : Vlagateljici Mateji Kolšek sofinanciramo dnevni prevoz v vrtec Klare Uršej v znesku 5,00/€ na dan, na osnovi potrdila o številu prisotnosti otroka v vrtcu. 


4.2      Peternel Petra s.p. je podala vlogo za izdajo koncesije za pomoč na domu.


Občina Prebold že ima sklenjen dogovor z Domom Nine Pokorn, ki izvaja trenutno pomoč na domu za 16 občanov Občine Prebold. Z njihovim delom in ceno smo zadovoljni in trenutno ne nameravamo razpisati koncesije, lahko pa na območju občine Prebold izvaja omenjeno storitev na podlagi dovoljenja za delo. Koncesija se podeljuje na podlagi razpisa.

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep:


SKLEP št. 5 : Vlogi Peternel Petre s.p. se ne ugodi. Dejavnost lahko izvaja na podlagi  dovoljenje za delo. 


4.3  Ferdinand Turnšek  je podal vlogo za dodelitev praznega stanovanja v večstanovanjski hiši na naslovu Lokovina 12 v izmeri 38,57m2. Stanovanje je že nekaj let prazno in ni zanimivo za prosilce stanovanj in je v slabem stanju. Uredil bi ga na svoje stroške.

Po razpravi je bil sprejet naslednji:


SKLEP št. 6 : Ferdinandu Turnšku se začasno odda v najem stanovanje št. 3 v izmeri 38,57m2.

4.4  Center za socialno delo Maribor je poslal vlogo za sofinanciranje kriznega centra. Občina Prebold že financira Materinski dom v Celju v znesku 600,00  €  in  regionalno varno hišo Celje  v znesku 1.100,00  €.

Po razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP št. 7 : Centru za socialno delo Maribor ne  sofinanciramo kriznega centra.

K 5. točki dnevnega reda:


5.1 Pod točko Razno je predsednik odbora predstavil problematiko Zavarovanja brezposelnih občanov in primerjavo števila zavarovancev  s sosednjimi občinami. Pravico do zavarovanja brezposelnih oseb ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06,91/07,76/08) in 7. Člen Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ul RS št. 126/08).

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji:


SKLEP št.  8 : Občinska uprava naj začne izdajati odločbe za pridobitev obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Prebold, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, v skladu z zakonodajo.

5.2 Predsednik je podal še nekaj informacij glede rekonstrukcije in izgradnje vrtca.


       V sredo 19.1.2011 bo podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del   Remontom Celje in za strokovni nadzor z Navorom iz Celja.


Seja je bila končana ob 19.20 uri.

		Posredovano:


· Županu


· članom odborov 

		Predsednik O

dbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti


Škrabe Franc 
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