
1

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: 0327/1/2010
Datum:  11.05. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K
5. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA V SREDO, 
DNE,  11.5. 2011 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 in Marjan 
Golavšek.

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Anton Vesolak in 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 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 4. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 23.3. 2011 

2. Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011 
3. Razdelitev sredstev programov športa na območju Občine Prebold za leto 

2011
4. Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj,  ki niso 

predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011 
5. Soglasje k ceni – Pomoč družini na domu 
6. Sprememba ordinacijskega časa  - dr. Saša Dolar Petelinšek
7. Prošnja za  upoštevanje investicije v prostore – Aleksandra Naraglav 
8. Vloga za donacijo – Dom upokojencev Polzela 
9. Razno

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 4. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 23.3.2011.

Sklep št. 1: 
Potrdi se zapisnik 4. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti z dne 23.3.2011.
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K 2. točki dnevnega reda:
Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011

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 (Ur. list RS št. 26/06)  je 
Občina Prebold objavila javni  Razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti za leto 2011.

Ponudniki programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so poslali svoje ponudbe na 
predpisanem obrazcu, do 20.4.2011 do 12.00 ure.
Do roka je prispelo 13 vlog. Pri pregledu vlog je  bilo ugotovljeno, da manjkajo podatki o 
članarini.  Za dopolnitev vloge so bili pozvani: KUD Svoboda Prebold, Kulturno prosvetno 
društvo Šešče, Kulturno društvo Marija Reka, Pihalni orkester Prebold, Društvo ljudskih 
pevcev, Prijatelji 6 ŠE, PGD Sv. Lovrenc, PGD Matke, PGD Kaplja vas, ŠD Marija Reka, 
Društvo podeželskih žena Občine Prebold, Aktiv »Mladi dolejčki« Martin Vošnjak, 
Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold.
Vlogo so na podlagi zahteve po dopolnitvi dopolnili vsi razen PGD Matke.

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 2011. Po 
pregledu aktivnosti in dejavnosti posameznih društev in sekcij v okviru le teh se je izoblikoval 
predlog razdelitve sredstev.  
V 8. členu pravilnika je zapisano, da v primeru, da upravičenec ne izpolni vseh kriterijev iz 
meril, se mu pri izračunu, število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.

V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani so bila izpostavljena naslednja vprašanja,
pomisleki, ter zaključki:
- Vprašljivo je število prijavljenih vaj glede na nastope in dejavnost posameznih sekcij
- Ali se naj sredstva dodelijo ne glede na izpolnjevanje kriterijev
- Predlaga se, da se sredstva kot spodbuda dodelijo vsem dejavnostim ne glede na 

izpolnjevanje kriterijev v skladu z 8. členom pravilnika, 

Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za 
leto 2011  je priloga zapisniku (priloga 1).

Po razpravi je bil  sprejet naslednji:

SKLEP št. 2 :
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme Predlog 
razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011 v 
naslednji višini:

KUD Svoboda Prebold    
KPD Šešče                       
KD Marija Reka                
6ŠE
Pihalni orkester             
PGD Sv. Lovrenc              
PGD Kaplja vas                 
PGD Matke                            
ŠD Marija Reka                  

5.680,00 €
1.430,00 €
1.069,00 €

961,00 €  
10.000,00 €

275,00  €
280,00 €

0,00 €
306,00 €
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Prireditve s področja kulture so prijavili:
Društvo podeželskih žena Festival potic Vloga se upošteva

Tržnica Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

Kuharski Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

Srečanje društev Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

Dan kmetic Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

ŠD Marija Reka Kulturni program ob dnevu žena Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

Srečanje Marijarečanov Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

kresovanje Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

salamijada Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

PGD Sv. Lovrenc Tekma koscev in grabljic Vloga se upošteva
Miklavževanje Vloga se upošteva

PGD Kaplja vas Dirka s tanarbol starimi brizgalnami Vloga se upošteva
Strokovna eskurzija Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
KD Marina Reka Pod Reško planino veselo živimo Vloga se upošteva
Aktiv mladih dolenjčkov Počastitev materinskega dneva Vloga se ne upošteva
PGD Latkova vas Pozdrav pomladi Vloga se ne upošteva

maškarada Vloga se ne upošteva
6 ŠE Simpozij ljudska pesem Vloga se upošteva
KPD Šešče Ob krajevnem prazniku Šešč Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
V marcu se dobimo Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
Pihalni orkester Prebold Božično novoletni koncert Vloga se upošteva

Letni koncert Vloga se upošteva
KUD Svoboda Prebold Otroški abonma Vloga se upošteva

Ocenitev je bila opravljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in 
programov društev, organizacij in združenj.
Razpisano je bilo 5.500,00€. Festival potic se sofinancira iz konta promocije.
Izpostavljeno je bilo vprašanje pomembnosti posameznih prireditev.
Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za 
prireditve za leto 2011 je priloga zapisniku (priloga 2).

Po razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP št. 3 :
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme predlog 
razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti  za prireditve  za 
leto 2011:
Društvo podeželskih žena Festival potic 600,00 € 
PGD Sv. Lovrenc Tekma koscev in grabljic 1.100,00 € 
PGD Sv. Lovrenc Miklavževanje 500,00 € 
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PGD Kaplja vas Dirka s tanarbol starimi brizgalnami 600,00 € 
KD Marina Reka Pod reško planino veselo živimo 1.500,00 € 
6  ŠE  Šešče Simpozij ljudska pesem 600,00 € 
Pihalni orkester Prebold Božično novoletni koncert 500,00 € 
Pihalni orkester Prebold Letni koncert 200,00 € 
KUD Svoboda Prebold  Abonma 500,00 € 
SKUPAJ 6.100,00€

SKLEP št.: 4
Dopolnijo  se merila za vrednotenje prireditev v prilogi Pravilnika za 
vrednotenje v ljubiteljski kulturi v Občini Prebold (Ur. list RS št. 26/06) s 
poudarkom na pomembnosti posamezne prireditve.

K 3. točki dnevnega reda:

Razdelitev sredstev programov športa na območju Občine Prebold za leto 2011

Anton Vesolak je podal poročilo o vloženih vlogah na razpis za sofinanciranje 
programov športa v letu 2011: 

Občina Prebold je, v skladu 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 2011. 

Prijave za sofinanciranje programov športa je bilo potrebno oddati na predpisanih  
obrazcih  do 20. aprila  2011, prijave – 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.

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 2011. 
Pri pregledu prispelih vlog na javni razpis je bilo ugotovljeno, da 14 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:
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za programe športa najmanj 70 %
za pomembnejše športne in rekreativne 
prireditve največ 15 %
za izobraževanje in usposabljanje kadrov za 
delo športu 10 %
za delovanje društev, njihove zveze in 
promocije športa   5 %

Vrednost točke je 7,06 €.

Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, klubom in zavodu po posameznih 
programih športa je prikazan  v ocenjevalnem listu prijavljenih programov športa v 
letu 2011, ki je priloga zapisniku (priloga  3).

SKLEP št. 5: 
Odbor predlaga Občinskemu svetu , da sprejme predlagano razdelitev sredstev 
programov športov na območju Občine Prebold za leto 2011. 

Društvo upokojencev Prebold               1.015,00 €
Planinsko društvo Prebold                      1.729,00 €
ŠD Partizan Prebold                                3.479,00 €
PGD Šešče – športna sekcija                    407,00 €
ŠD Kaplja vas                                             929,00 €
PGD Sv. Lovrenc – športna sekcija          929,00 €
ŠD Latkova vas                                           968,00 €
ŠD Marija Reka                                          1.434,00 €
Košarkarsko društvo   Prebold                     2.588,00 €
Odbojkarski klub Prebold                       6.631,00 €
Športna zveza Prebold                            1.665,00 €
ŠD Matke                                                  691,00 €
Aero klub Prebold                                   261,00 €
Osnovna šola Prebold           1.271,00 €

Anton Vesolak je podal pregled vlog za sofinanciranje športnih prireditev v letu 2011. 

Za
p. 
št.

Naziv društva, 
organizacije, združenja

Prijava za-
sofinanciranje prireditve

Opomba

1. Društvo upokojencev 
Prebold 

Medobčinsko tekmovanje ob prazniku 
občine

Vloga se upošteva

2. Društvo ljubiteljev ribolova Za prehodni pokal Občine Prebold ob 
praznovanju praznika občine Prebold

Vloga se upošteva

3. Lovska družina Prebold Lovsko strelsko  tekmovanje za pokal 
občine Prebold

Vloga se upošteva

4. PGD Latkova vas Gasilko tekmovanje za MEMORIAL Draga 
Gajška

Vloga se upošteva

5. PGD Šešče – športna 
sekcija

Organizacija in vodenje občinske lige v 
malem nogometu na travi

Vloga se upošteva

6. PGD Šešče – športna 
sekcija

5. pohod na Hom Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

7. PGD Šešče – športna 
sekcija

6. kolesarski vzpon na Golavo Vloga se upošteva

8. PGD Šešče – športna 
sekcija

4. zimski pohod na Golavo Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva
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9. Planinsko društvo Prebold 34. zimski pohod v Marijo Reko Vloga se upošteva
10. Športno društvo  Marija 

Reka 
Kolesarski vzpon do planinskega doma v 
Marij Reki

Vloga se upošteva

11. Športno društvo  Marija 
Reka 

Prvomajski izlet v neznano Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

12. Športno društvo  Marija 
Reka 

Troboj društev v Mariji Reki Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

13. AERO klub Prebold Srečanje letalcev in ljubiteljev letenja Vloga se upošteva
14. Športno društvo Matke Tek skozi pet vasi Vloga se upošteva
15. Odbojkarski klub Prebold Petrin memorial v odbojki Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
16. Športna zveza Prebold Športnik leta 2010 Vloga se upošteva
17. Športna zveza Prebold Občinska tekmovanja Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
18. Športna zveza Prebold Prireditev za izbor naj rekreativca Občine 

Prebold
Vloga se ne upošteva, 
naj se združi v okviru 

športnika leta
19. Športna zveza Prebold Športno druženje mladine Občine Prebold Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
20. Športna zveza Prebold Test hoje na 2 km Vloga se ne upošteva-

redna dejavnost društva
21. Športno društvo Latkova 

vas
14. generacijski turnir Latkove vasi v 
malem nogometu

Vloga se upošteva

22. Športno društvo Latkova 
vas

Pohod-kolesarjenje s kostanjevim 
piknikom

Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

23. Športno društvo Latkova 
vas

Kolesarjenje v Logarsko dolino Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

24. Športno društvo Latkova 
vas

Turnir troj v košarki Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

25. Športno društvo Latkova 
vas

Turnir za mlade do 15 let v malem 
nogometu

Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

26. Športno društvo Latkova 
vas

Prvomajski pohod v neznano Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

27. Športno društvo Latkova 
vas

Prvomajski turnir v malem nogometu Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

28. Zgodovinsko in 
narodopisno društvo 
Prebold

Pohod po grajskih poteh Vloga se upošteva

29. Zgodovinsko in 
narodopisno društvo 
Prebold

Strokovna ekskurzija Vloga se ne upošteva-
redna dejavnost društva

Vloge so pregledane in ocenjene po  kriterijih veljavnega  Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj in predlog za sofinanciranje 
športnih prireditev  je razviden  iz priloge št. 4.

SKLEP št. 6 : 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev 
za sofinanciranje  športnih prireditev  na območju Občine Prebold za leto 2011. 

Medobčinsko tekmovanje ob 
prazniku občine 

Društvo upokojencev Prebold 200,00

Za prehodni pokal
Ob prazniku Občine          

Društvo ljubiteljev ribolova 200,00

Lovsko strelsko
Tekmovanje

Lovska družina  Prebold 250,00
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Memorial Draga Gajška PGD Latkova vas 150,00
6. Kolesarski
vzpon na Golavo

PGD Šešče – športna sekcija 100,00

Vodenje občinske lige v 
malem nogometu                           

PGD Šešče 400,00

34. Pohod v Marija Reko Planinsko društvo Prebold 140,00

Kolesarski vzpon  do  PD v 
Marija Reki                                                                    

ŠD Marija Reka 150,00

Srečanje letalcev Aero klub Prebold 300,00
Tek skozi 5 vasi                                                   ŠD Matke 150,00
Športnik leta in rekreativec 
leta

ŠZ Prebold 1.250,00

14. Generacijski turnir
V malem nogometu                     

ŠD Latkova vas 110,00

Pohod po grajskih poteh   ZGND Prebold 100,00
Skupaj:                                                                                             3.500,00

K 4. točki dnevnega reda:

Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet  
drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011

Anton Vesolak je podal  pregled vlog za sofinanciranju prireditev in dejavnosti v letu 
2011:
Župan občine Prebold je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in 
programov društev, organizacij in združenj (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o 
proračunu Občine Prebold za leto 2011 (Uradni list RS št.:21/11), objavil razpis za 
sofinanciranje  dejavnosti humanitarnih in drugih posebnih organizacij ter združenj v 
znesku :

- dejavnosti upokojenskim  društvom – 2.100 €
            - dejavnosti humanitarnih in socialnih organizacijam – 3.500€.

- dejavnost veteranskih organizacij – 1.130€

Na razpis se je bilo potrebno prijaviti in oddati vloge do 20. aprila 2011. Do roka so 
prijave podali za naslednje dejavnosti:

 Upokojenskih društev: Društvo upokojencev Prebold
 Veteranskih organizacij: Veteransko društvo »SEVER« za Celjsko območje
 Združenje borcev za vrednosti narodnoosvobodilnega boja, Žalec Krajevna 

organizacija Prebold. 
 Župnijska Karitas Prebold

Klaudija Kač je predstavila ostale vloge prijavljene na razpis za sofinanciranje  
dejavnosti humanitarnih in drugih posebnih organizacij ter združenj. 
Do roka so prijave podala naslednja društva za sofinanciranje rednih  dejavnost:  
Župnijska Karitas Prebold, Društvo Klub zdravljenih alkoholikov Žalec, Društvo gluhih 
in naglušnih Celje, Medobčinsko društvo invalidov Žalec, Združenje multiple skleroze 
Slovenije PE Celje,  Medobčinski društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju 
Sožitje Žalec, Inštitut Vir – socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj Celje, 
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Društvo cerebralne paralize  Sonček Celje, Medgeneracijsko društvo za samopomoč 
Oljka Polzela, Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Koronarni klub Savinjska 
dolina Žalec, Nefron – društvo ledvičnih bolnikov Celje, YHD – Društvo za teorijo 
hendikepa Ljubljana, Slovensko društvo transplantat  Ljubljana, Slovensko društvo za 
celiakijo Celje,  KUD ŠMRKL Prebold, Slovensko društvo Hospic  Celje, Zgodovinsko 
narodopisno društvo Prebold, Jamarski klub Črni galeb 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 : 
-Slovensko društvo Hospic – nima članov iz Občine Prebold
-Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold – gre za redno dejavnost društva  in 
Jamarski klub Prebold – že financirano iz ZIR.

Vrednost točke znaša 0,3344 in je pridobljena z delitvijo razpoložljivih sredstev –
1.000,00 € in številom vseh točk – 2990.
Na področju veteranskih in humanitarnih organizacij niso razdeljena vsa sredstva 
zaradi manjšega števila prijav.

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.

SKLEP št. 7: 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev 
za sofinanciranje  prireditev  in dejavnosti  na območju Občine Prebold za leto 
2011. 

Društvo upokojencev Prebold       2.100,00
Veteransko društvo Sever 192,50
Združenje borcev NOB – KO Prebold 437,50

Župnijska   Karitas Prebold 1.250,00 

Društvo Klub zdravljenih alkoholikov  Žalec Žalec 48,17
Društvo gluhih in naglušnih Celje 67,22
Medobčinsko  društvo  invalidov Žalec 305,01
Združenje multiple skleroze  Slovenije  - PE 
CELJE Ljubljana 48,83
Med. društvo za pomoč osebam z motnjami 
SOŽITJE Žalec 109,70
INŠTITUT VIR – socialna rehabilitacija 
raziskovanje in razvoj Celje 28,43
Društvo cerebralne paralize  SONČEK Celje 40,80
Medgeneracijsko društvo za samopomoč   
OLJKA Polzela 51,84
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje 50,50
Koronarni  Klub Savinjska dolina Žalec 48,83



9

KUD  ŠMRKL Prebold 14,05
NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov  Celje 95,65
YHD – Društvo za teorijo in kulturo  hendikepa Ljubljana 25,08
Slovensko društvo  TRANSPLANT Ljubljana 28,43
Slovensko društvo za celiakijo  Celje 37,47

SKUPAJ 1.000,00

K 5. točki dnevnega reda:

Soglasje k ceni – Pomoč družini na domu 

Soglasje k ceni – pomoč družini na domu

V skladu s 40. Členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06,127/06,8/07,51/08, 5/09 in 45/10), ki določa 
uskladitev cen enkrat letno, je Dom Nine Pokorn izdelal novo kalkulacijo cene storitve   
pomoč družini na domu. 
V primerjavi z letom 2009 sov letu 2010 v naši občini zmanjšali število opravljenih ur 
pomoči na domu ter povečali število uporabnikov, kar je osnova za izračun 
normativov in s tem kalkulacije nove cene.

Pri izračunu  so upoštevali 16. Člen Pravilnika, ki določa, da se cena ure storitve, 
opravljene v nedeljo ali v nočnem  času lahko poveča za največ 40%, opravljene na 
dan državnega praznika ali dela prostega dne za največ 50%. Pri izračunu so 
upoštevali dejanske stroške.
Zaradi spremembe Pravilnika (Ur.l 45/10), ki znižuje normativ socialnih oskrbovank iz 
120 na 110 ur efektivnega dela na mesec, ter pridobitve manjšega števila socialnih 
oskrbovank preko javnih del, se je cena pomoči na domu zvišala predvsem za 
končnega uporabnika. Tudi Dom  Nine Pokorn se je pri administrativnih, 
računovodskih in poslovnih delih racionaliziral, saj v kalkulaciji ne upoštevajo  
maksimalno dovoljene stroške, temveč dejanske stroške poslovanja.

Pri stroških vodenja so upoštevali, da je v naši občini 15% vseh uporabnikov storitve 
pomoči družini na domu (trenutno 16 uporabnikov), zaradi česar nam bodo v tem 
deležu mesečno zaračunavali stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja, 
kar znaša 362,20 € na mesec. Pravilnik namreč določa, da če izvaja izvajalec storitev 
za več občin, se stroški vodenja razdelijo med občine sorazmerno glede na število 
uporabnikov.

Celotni stroški storitve znašajo mesečno 17,57 € na uro (prejšnja cena 16,58 €), na 
dan državnega praznika ali dela prostega dne in na nedeljo 19,47 € (prejšnja cena 
18,41 €). Celotni stroški so v primerjavi z letom 2010 povišali za 6 % oziroma povišali 
za 5,8% v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan.
Pravilnik določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih 
proračunov najemanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve, kar na zgoraj navedene 
izračune pomeni 8,79 € na uro (prejšnja cena 8,58€)  oz. 9,74 € na uro (prejšnja  
cena 9,12€).
Ob upoštevanju 50% subvencije občine in subvencije iz proračuna RS, bo nova cena 
za uporabnika znašala 5,89 € oz. 6,84€ na uro, kar pomeni višje cene za uporabnika 



10

za 51,8 %, v primeru izvedbe del v nedeljo, na državni praznik ali dela prost dan pa 
višje cene za 42,5%.

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

SKLEP št. 8:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da soglaša s predlogom nove cene storitve 
pomoči družini na domu s 01.04.2011, ki znaša skupaj 17,57 €/uro, na dan drž. 
praznika ali dela prostega dne in na nedeljo pa 19,47 €.

Za uporabnika znaša cena 5,89€ oz. 6,84€ na uro na dan drž. praznika ali dela 
prostega dne in na nedeljo.

K 6. točki dnevnega reda:

Sprememba ordinacijskega časa  - dr. Saša Dolar Petelinšek

Saša Dolar Petelinšek, dr. dentalne medicine je podala vlogo za spremembo 
ordinacijskega  časa. V skladu  z dogovorom na skupnem sestanku zobozdravnikov 
žalske regije so se dogovorili o ordinacijskem času, nadomeščanju in sobotnem 
dežurstvu in so sklenili, da delajo dežurne sobote po obstoječem vrstnem redu in 
dodali petkovo popoldansko ambulanto pred dežurno soboto, se pravi dežurni 
zobozdravnik v soboto, je dežuren tudi v petek popoldan.  Na podlagi tega dogovora 
je podala vlogo za spremembo ordinacijskega časa in sicer:
ponedeljek in torek  od 12.30 do 19.00,
sreda, četrtek in petek od 7.30 do 14.00.

Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 9: 
Saši Dolar Petelinšek, dr. dent. med., Zasebna zobna ambulanta v Zdravstveni 
postaji Prebold se odbori  ordinacijski čas:
ponedeljek in torek  od 12.30 do 19.00,
sreda, četrtek in petek od 7.30 do 14.00.

K 7. točki dnevnega reda:

Prošnja za  upoštevanje investicije v prostore – Aleksandra Naraglav 

Prejeli smo prošnjo Aleksandre Naraglav za upoštevanje investicije – celotna 
prenova prostora kozmetičnega salona v ZD Prebold, kar bi se obračunalo pri 
najemnini za poslovne prostore. Občina Prebold je za prostor že zagotovila talne 
obloge.  

Sprejet je bil naslednji sklep: 

Sklep št. 10
Aleksandro Naraglav s.p. se pozove, da predloži račune, ki dokazujejo vložek 
investicije v prostore v Zdravstveni postaji Prebold.
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K 8. točki dnevnega reda:

Vloga za donacijo – Dom upokojencev Polzela 

Prejeli smo vlogo Doma upokojencev Polzela  za donacijo ob 55. obletnici delovanja 
doma.  Z zbranimi sredstvi namerava Dom nabaviti nove posebne ležalne blazine.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 11: 
Domu upokojencev Polzela se ob 55. letnici delovanja odobri donacija v znesku 
100,00 €. 

K 9. točki dnevnega reda:

Razno 
OŠ Prebold  podala vlogo  za soglasje za zaposlitev dveh pomočnic vzgojiteljice  in 
sicer – za nov oddelek od 23.5. 2011 do 30.6. 2011  in nadomeščanje daljše 
odsotnosti bolniški in porodniški dopust od 23.5.2011 do vrnitve s porodniškega 
dopusta predvidoma 24.7. 2012 in sprejel naslednji:

Sklep št. 12: 
Občina Prebold daje soglasje za zaposlitev dveh pomočnic vzgojiteljic v vrtcu 
Prebold za predlagana obdobja  in sicer:
- od 23.5.2011 do 30. 6. 2011 – 1 pomočnico vzgojiteljice 
- od 23.5.2011 do predvidoma 24.7.2012 – 1 pomočnico vzgojiteljice.

Zahtevamo, da OŠ Prebold poišče primeren kader na območju Občine Prebold, 
zaradi manjših stroškov prevozov na delo.

Seja je bila končana ob 19.45 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 

Priloge:
- kot v tekstu



OOBČINA PREBOLD


Odbor za negospodarstvo in javne 


     službe družbenih dejavnosti


      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold


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


Številka: 0327/1/2010

Datum:  11.05. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K

5. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   DNE,  11.5. 2011 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 in Marjan Golavšek.

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak,  Anton Vesolak in 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 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 4. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 23.3. 2011 


2. Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011 


3. Razdelitev sredstev programov športa na območju Občine Prebold za leto 2011


4. Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj,  ki niso predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011 

5. Soglasje k ceni – Pomoč družini na domu 


6. Sprememba ordinacijskega časa  - dr. Saša Dolar Petelinšek


7. Prošnja za  upoštevanje investicije v prostore – Aleksandra Naraglav 


8. Vloga za donacijo – Dom upokojencev Polzela 


9. Razno


K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 4. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 23.3.2011. 

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnik 4. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 23.3.2011.

K 2. točki dnevnega reda:


Razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011

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 (Ur. list RS št. 26/06)  je Občina Prebold objavila javni  Razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011.


Ponudniki programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so poslali svoje ponudbe na predpisanem obrazcu, do 20.4.2011 do 12.00 ure.


Do roka je prispelo 13 vlog. Pri pregledu vlog je  bilo ugotovljeno, da manjkajo podatki o članarini.  Za dopolnitev vloge so bili pozvani: KUD Svoboda Prebold, Kulturno prosvetno društvo Šešče, Kulturno društvo Marija Reka, Pihalni orkester Prebold, Društvo ljudskih pevcev, Prijatelji 6 ŠE, PGD Sv. Lovrenc, PGD Matke, PGD Kaplja vas, ŠD Marija Reka, Društvo podeželskih žena Občine Prebold, Aktiv »Mladi dolejčki« Martin Vošnjak, Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold.

Vlogo so na podlagi zahteve po dopolnitvi dopolnili vsi razen PGD Matke.


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 2011. Po pregledu aktivnosti in dejavnosti posameznih društev in sekcij v okviru le teh se je izoblikoval predlog razdelitve sredstev.  


V 8. členu pravilnika je zapisano, da v primeru, da upravičenec ne izpolni vseh kriterijev iz meril, se mu pri izračunu, število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.


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


· Vprašljivo je število prijavljenih vaj glede na nastope in dejavnost posameznih sekcij

· Ali se naj sredstva dodelijo ne glede na izpolnjevanje kriterijev


· Predlaga se, da se sredstva kot spodbuda dodelijo vsem dejavnostim ne glede na izpolnjevanje kriterijev v skladu z 8. členom pravilnika, 


Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011  je priloga zapisniku (priloga 1).


Po razpravi je bil  sprejet naslednji:


SKLEP št. 2 :

Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme Predlog razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011 v naslednji višini: 


		KUD Svoboda Prebold    



KPD Šešče                       



KD Marija Reka                



6ŠE

 



Pihalni orkester             



PGD Sv. Lovrenc              


PGD Kaplja vas                 


PGD Matke                            


ŠD Marija Reka                  

		
5.680,00 €



1.430,00 €



1.069,00 €



961,00 €  



10.000,00 €


275,00  €


280,00 €


0,00 €


306,00 €





Prireditve s področja kulture so prijavili:

		Društvo podeželskih žena

		Festival potic

		Vloga se upošteva



		

		Tržnica

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		Kuharski 

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		Srečanje društev

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		Dan kmetic

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		ŠD Marija Reka

		Kulturni program ob dnevu žena

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		Srečanje Marijarečanov

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		kresovanje

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		salamijada

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		PGD Sv. Lovrenc

		Tekma koscev in grabljic

		Vloga se upošteva



		

		Miklavževanje

		Vloga se upošteva



		PGD Kaplja vas

		Dirka s tanarbol starimi brizgalnami

		Vloga se upošteva



		

		Strokovna eskurzija

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		KD Marina Reka

		Pod Reško planino veselo živimo

		Vloga se upošteva



		Aktiv mladih dolenjčkov

		Počastitev materinskega dneva

		Vloga se ne upošteva



		PGD Latkova vas

		Pozdrav pomladi

		Vloga se ne upošteva



		

		maškarada

		Vloga se ne upošteva



		6 ŠE

		Simpozij ljudska pesem

		Vloga se upošteva



		KPD Šešče

		Ob krajevnem prazniku Šešč

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		

		V marcu se dobimo

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		Pihalni orkester Prebold

		Božično novoletni koncert

		Vloga se upošteva



		

		Letni koncert

		Vloga se upošteva



		KUD Svoboda Prebold

		Otroški abonma

		Vloga se upošteva





Ocenitev je bila opravljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj.

Razpisano je bilo 5.500,00€. Festival potic se sofinancira iz konta promocije.


Izpostavljeno je bilo vprašanje pomembnosti posameznih prireditev.

Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za prireditve za leto 2011 je priloga zapisniku (priloga 2).


Po razpravi je bil sprejet naslednji:


SKLEP št. 3 :


Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme predlog razdelitev sredstev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti  za prireditve  za leto 2011:


		Društvo podeželskih žena 

		 Festival potic

		600,00 € 



		PGD Sv. Lovrenc 

		Tekma koscev in grabljic

		1.100,00 € 



		PGD Sv. Lovrenc

		Miklavževanje 

		500,00 € 



		PGD Kaplja vas 

		Dirka s tanarbol starimi brizgalnami 

		600,00 € 



		KD Marina Reka 

		Pod reško planino veselo živimo 

		1.500,00 € 



		6  ŠE  Šešče 

		Simpozij ljudska pesem 

		600,00 € 



		Pihalni orkester Prebold 

		Božično novoletni koncert 

		500,00 € 



		Pihalni orkester Prebold

		Letni koncert 

		200,00 € 



		KUD Svoboda Prebold  

		Abonma 

		500,00 € 



		SKUPAJ

		

		6.100,00€





SKLEP št.: 4


Dopolnijo  se merila za vrednotenje prireditev v prilogi Pravilnika za vrednotenje v ljubiteljski kulturi v Občini Prebold (Ur. list RS št. 26/06) s poudarkom na pomembnosti posamezne prireditve.


K 3. točki dnevnega reda:


Razdelitev sredstev programov športa na območju Občine Prebold za leto 2011


Anton Vesolak je podal poročilo o vloženih vlogah na razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011: 


Občina Prebold je, v skladu 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 2011. 


Prijave za sofinanciranje programov športa je bilo potrebno oddati na predpisanih  obrazcih  do 20. aprila  2011, prijave – 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.


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 2011. 


Pri pregledu prispelih vlog na javni razpis je bilo ugotovljeno, da 14 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

		70 %



		za pomembnejše športne in rekreativne prireditve

		največ

		15 %



		za izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo športu

		

		10 %



		za delovanje društev, njihove zveze in promocije športa

		

		  5 %





Vrednost točke je 7,06 €.


Pregled predloga razdelitve sredstev društvom, klubom in zavodu po posameznih programih športa je prikazan  v ocenjevalnem listu prijavljenih programov športa v letu 2011, ki je priloga zapisniku (priloga  3).


SKLEP št. 5: 

Odbor predlaga Občinskemu svetu , da sprejme predlagano razdelitev sredstev programov športov na območju Občine Prebold za leto 2011. 


Društvo upokojencev Prebold               
1.015,00 €


Planinsko društvo Prebold                      
1.729,00 €


ŠD Partizan Prebold                                
3.479,00 €


PGD Šešče – športna sekcija                 
   407,00 €


ŠD Kaplja vas                                          
   929,00 €


PGD Sv. Lovrenc – športna sekcija       
   929,00 €


ŠD Latkova vas                                        
   968,00 €


ŠD Marija Reka                                          
1.434,00 €


Košarkarsko društvo   Prebold                     
2.588,00 €


Odbojkarski klub Prebold                       
6.631,00 €


Športna zveza Prebold                            
1.665,00 €


ŠD Matke                                                  
   691,00 €


Aero klub Prebold                                   
   261,00 €


Osnovna šola Prebold


           1.271,00 €


Anton Vesolak je podal pregled vlog za sofinanciranje športnih prireditev v letu 2011. 


		Zap. št.

		Naziv društva, organizacije, združenja

		Prijava za-


sofinanciranje prireditve

		Opomba



		1.

		Društvo upokojencev Prebold 

		 Medobčinsko tekmovanje ob prazniku občine

		Vloga se upošteva



		2.

		Društvo ljubiteljev ribolova

		Za prehodni pokal Občine Prebold ob praznovanju praznika občine Prebold

		Vloga se upošteva



		3.

		Lovska družina Prebold

		Lovsko strelsko  tekmovanje za pokal občine Prebold

		Vloga se upošteva



		4.

		PGD Latkova vas

		Gasilko tekmovanje za MEMORIAL Draga Gajška

		Vloga se upošteva



		5.

		PGD Šešče – športna sekcija

		Organizacija in vodenje občinske lige v malem nogometu na travi

		Vloga se upošteva



		6.

		PGD Šešče – športna sekcija

		5. pohod na Hom

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		7.

		PGD Šešče – športna sekcija

		6. kolesarski vzpon na Golavo

		Vloga se upošteva



		8.

		PGD Šešče – športna sekcija

		4. zimski pohod na Golavo

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		9.

		Planinsko društvo Prebold

		34. zimski pohod v Marijo Reko

		Vloga se upošteva



		10.

		Športno društvo  Marija Reka 

		Kolesarski vzpon do planinskega doma v Marij Reki

		Vloga se upošteva



		11.

		Športno društvo  Marija Reka 

		Prvomajski izlet v neznano

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		12.

		Športno društvo  Marija Reka 

		Troboj društev v Mariji Reki

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		13.

		AERO klub Prebold

		Srečanje letalcev in ljubiteljev letenja 

		Vloga se upošteva



		14.

		Športno društvo Matke

		Tek skozi pet vasi

		Vloga se upošteva



		15.

		Odbojkarski klub Prebold

		Petrin memorial v odbojki

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		16.

		Športna zveza Prebold

		Športnik leta 2010

		Vloga se upošteva



		17.

		Športna zveza Prebold

		Občinska tekmovanja

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		18.

		Športna zveza Prebold

		Prireditev za izbor naj rekreativca Občine Prebold

		Vloga se ne upošteva, naj se združi v okviru športnika leta



		19.

		Športna zveza Prebold

		Športno druženje mladine Občine Prebold 

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		20. 

		Športna zveza Prebold

		Test hoje na 2 km

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		21.

		Športno društvo Latkova vas

		14. generacijski turnir Latkove vasi v malem nogometu

		Vloga se upošteva



		22.

		Športno društvo Latkova vas

		Pohod-kolesarjenje s kostanjevim piknikom

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		23. 

		Športno društvo Latkova vas

		Kolesarjenje v Logarsko dolino

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		24. 

		Športno društvo Latkova vas

		Turnir troj v košarki

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		25.

		Športno društvo Latkova vas

		Turnir za mlade do 15 let v malem nogometu

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		26.

		Športno društvo Latkova vas

		Prvomajski pohod v neznano

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		27. 

		Športno društvo Latkova vas

		Prvomajski turnir v malem nogometu

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva



		28.

		Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold

		Pohod po grajskih poteh

		Vloga se upošteva



		29.

		Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold

		Strokovna ekskurzija

		Vloga se ne upošteva-redna dejavnost društva





Vloge so pregledane in ocenjene po  kriterijih veljavnega  Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj in predlog za sofinanciranje športnih prireditev  je razviden  iz priloge št. 4.


SKLEP št. 6 : 

Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev za sofinanciranje  športnih prireditev  na območju Občine Prebold za leto 2011. 


		Medobčinsko tekmovanje ob prazniku občine 



		Društvo upokojencev Prebold

		200,00



		Za prehodni pokal


Ob prazniku Občine
         

		Društvo ljubiteljev ribolova

		200,00



		Lovsko strelsko


 Tekmovanje

		Lovska družina  Prebold

		250,00



		Memorial Draga Gajška


		PGD Latkova vas

		150,00



		6. Kolesarski


vzpon na Golavo

		PGD Šešče – športna sekcija

		100,00



		Vodenje občinske lige v malem nogometu                           

		PGD Šešče

		400,00



		34. Pohod v Marija Reko



		Planinsko društvo Prebold

		140,00



		Kolesarski vzpon  do  PD v Marija Reki                                                                    

		ŠD Marija Reka

		150,00



		Srečanje letalcev

		Aero klub Prebold

		300,00



		Tek skozi 5 vasi                                                   

		ŠD Matke

		150,00



		Športnik leta in rekreativec leta

		ŠZ Prebold

		1.250,00



		14. Generacijski turnir


V malem nogometu 
                    

		ŠD Latkova vas

		110,00



		Pohod po grajskih poteh   

		ZGND Prebold

		100,00



		Skupaj:                                                                                             

		

		3.500,00





K 4. točki dnevnega reda:


Razdelitev sredstev dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet  drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2011

Anton Vesolak je podal  pregled vlog za sofinanciranju prireditev in dejavnosti v letu 2011:

Župan občine Prebold je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2011 (Uradni list RS št.:21/11), objavil razpis za sofinanciranje  dejavnosti humanitarnih in drugih posebnih organizacij ter združenj v znesku :


 - dejavnosti upokojenskim  društvom – 2.100 €


            - dejavnosti humanitarnih in socialnih organizacijam – 3.500€.

 - dejavnost veteranskih organizacij – 1.130€


Na razpis se je bilo potrebno prijaviti in oddati vloge do 20. aprila 2011. Do roka so prijave podali za naslednje dejavnosti:


· Upokojenskih društev: Društvo upokojencev Prebold


· Veteranskih organizacij: Veteransko društvo »SEVER« za Celjsko območje

· Združenje borcev za vrednosti narodnoosvobodilnega boja, Žalec Krajevna organizacija Prebold. 

· Župnijska Karitas Prebold

Klaudija Kač je predstavila ostale vloge prijavljene na razpis za sofinanciranje  dejavnosti humanitarnih in drugih posebnih organizacij ter združenj. 

Do roka so prijave podala naslednja društva za sofinanciranje rednih  dejavnost:  Župnijska Karitas Prebold, Društvo Klub zdravljenih alkoholikov Žalec, Društvo gluhih in naglušnih Celje, Medobčinsko društvo invalidov Žalec, Združenje multiple skleroze Slovenije PE Celje,  Medobčinski društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju Sožitje Žalec, Inštitut Vir – socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj  Celje, Društvo cerebralne paralize  Sonček Celje, Medgeneracijsko društvo za samopomoč Oljka Polzela, Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Koronarni klub Savinjska dolina Žalec, Nefron – društvo ledvičnih bolnikov Celje, YHD – Društvo za teorijo hendikepa Ljubljana, Slovensko društvo transplantat  Ljubljana, Slovensko društvo za celiakijo Celje,  KUD ŠMRKL Prebold, Slovensko društvo Hospic  Celje, Zgodovinsko narodopisno društvo Prebold, Jamarski klub Črni galeb 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 : 


-Slovensko društvo Hospic – nima članov iz Občine Prebold


-Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold – gre za redno dejavnost društva  in Jamarski klub Prebold – že financirano iz ZIR.


Vrednost točke znaša 0,3344 in je pridobljena z delitvijo razpoložljivih sredstev – 1.000,00 € in številom vseh točk – 2990.


Na področju veteranskih in humanitarnih organizacij niso razdeljena vsa sredstva zaradi manjšega števila prijav.

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.

SKLEP št. 7: 

Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagano razdelitev sredstev za sofinanciranje  prireditev  in dejavnosti  na območju Občine Prebold za leto 2011. 

		Društvo upokojencev Prebold       

		

		2.100,00



		Veteransko društvo Sever

		

		192,50



		Združenje borcev NOB – KO Prebold

		

		437,50





		Župnijska   Karitas

		Prebold 

		1.250,00 





		Društvo Klub zdravljenih alkoholikov  Žalec

		Žalec

		48,17



		Društvo gluhih in naglušnih 

		Celje

		67,22



		Medobčinsko  društvo  invalidov

		Žalec

		305,01



		Združenje multiple skleroze  Slovenije  - PE CELJE 

		Ljubljana

		48,83



		Med. društvo za pomoč osebam z motnjami SOŽITJE 

		Žalec

		109,70



		INŠTITUT VIR – socialna rehabilitacija raziskovanje in razvoj 

		Celje

		28,43



		Društvo cerebralne paralize  SONČEK

		Celje

		40,80



		Medgeneracijsko društvo za samopomoč   OLJKA

		Polzela

		51,84



		Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov 

		Celje

		50,50



		Koronarni  Klub Savinjska dolina 

		Žalec

		48,83



		KUD  ŠMRKL 

		Prebold

		14,05



		NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov  

		Celje

		95,65



		YHD – Društvo za teorijo in kulturo  hendikepa 

		Ljubljana

		25,08



		Slovensko društvo  TRANSPLANT

		Ljubljana

		28,43



		Slovensko društvo za celiakijo  

		Celje

		37,47



		SKUPAJ 

		 

		1.000,00





K 5. točki dnevnega reda:

Soglasje k ceni – Pomoč družini na domu 


Soglasje k ceni – pomoč družini na domu


V skladu s 40. Členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06,127/06,8/07,51/08, 5/09 in 45/10), ki določa uskladitev cen enkrat letno, je Dom Nine Pokorn izdelal novo kalkulacijo cene storitve   pomoč družini na domu. 


V primerjavi z letom 2009 sov letu 2010 v naši občini zmanjšali število opravljenih ur pomoči na domu ter povečali število uporabnikov, kar je osnova za izračun normativov in s tem kalkulacije nove cene.


Pri izračunu  so upoštevali 16. Člen Pravilnika, ki določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem  času lahko poveča za največ 40%, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne za največ 50%. Pri izračunu so upoštevali dejanske stroške.

Zaradi spremembe Pravilnika (Ur.l 45/10), ki znižuje normativ socialnih oskrbovank iz 120 na 110 ur efektivnega dela na mesec, ter pridobitve manjšega števila socialnih oskrbovank preko javnih del, se je cena pomoči na domu zvišala predvsem za končnega uporabnika. Tudi Dom  Nine Pokorn se je pri administrativnih, računovodskih in poslovnih delih racionaliziral, saj v kalkulaciji ne upoštevajo  maksimalno dovoljene stroške, temveč dejanske stroške poslovanja.

Pri stroških vodenja so upoštevali, da je v naši občini 15% vseh uporabnikov storitve pomoči družini na domu (trenutno 16 uporabnikov), zaradi česar nam bodo v tem deležu mesečno zaračunavali stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja, kar znaša 362,20 € na mesec. Pravilnik namreč določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se stroški vodenja razdelijo med občine sorazmerno glede na število uporabnikov.


Celotni stroški storitve znašajo mesečno 17,57 € na uro (prejšnja cena 16,58 €), na dan državnega praznika ali dela prostega dne in na nedeljo  19,47 € (prejšnja cena 18,41 €). Celotni stroški so v primerjavi z letom 2010 povišali za 6 % oziroma povišali za 5,8% v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan.


Pravilnik določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih proračunov najemanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve, kar na zgoraj navedene izračune pomeni 8,79 € na uro (prejšnja  cena 8,58€)  oz. 9,74 € na uro (prejšnja  cena 9,12€).


Ob upoštevanju 50% subvencije občine in subvencije iz proračuna RS, bo nova cena za uporabnika znašala 5,89 € oz. 6,84€ na uro, kar pomeni višje cene za uporabnika za 51,8 %, v primeru izvedbe del v nedeljo, na državni praznik ali dela prost dan pa višje  cene za  42,5%.


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

   

SKLEP št. 8:


Odbor predlaga Občinskemu svetu, da soglaša s predlogom nove cene storitve pomoči družini na domu s 01.04.2011, ki znaša skupaj 17,57 €/uro, na dan drž. praznika ali dela prostega dne in na nedeljo pa 19,47 €. 

Za uporabnika znaša cena 5,89€ oz. 6,84€ na uro na dan drž. praznika ali dela prostega dne in na nedeljo.

K 6. točki dnevnega reda:

Sprememba ordinacijskega časa  - dr. Saša Dolar Petelinšek

Saša Dolar Petelinšek, dr. dentalne medicine je podala vlogo za spremembo ordinacijskega  časa. V skladu  z dogovorom na skupnem sestanku zobozdravnikov žalske regije so se dogovorili o ordinacijskem času, nadomeščanju in sobotnem dežurstvu in so sklenili, da delajo dežurne sobote po obstoječem vrstnem redu in dodali petkovo popoldansko ambulanto pred dežurno soboto, se pravi dežurni zobozdravnik v soboto, je dežuren tudi v petek popoldan.  Na podlagi tega dogovora je podala vlogo za spremembo ordinacijskega časa in sicer:

ponedeljek in torek  od 12.30 do 19.00,


sreda, četrtek in petek od 7.30 do 14.00.


Sprejet je bil naslednji:


Sklep št. 9: 


Saši Dolar Petelinšek, dr. dent. med., Zasebna zobna ambulanta v Zdravstveni postaji Prebold se odbori  ordinacijski čas:


ponedeljek in torek  od 12.30 do 19.00,


sreda, četrtek in petek od 7.30 do 14.00.


K 7. točki dnevnega reda:


Prošnja za  upoštevanje investicije v prostore – Aleksandra Naraglav 

Prejeli smo prošnjo Aleksandre Naraglav za upoštevanje investicije – celotna prenova prostora  kozmetičnega salona v ZD Prebold, kar bi se obračunalo pri najemnini za poslovne prostore. Občina Prebold je za prostor že zagotovila talne obloge.  

Sprejet je bil naslednji sklep: 


Sklep št. 10 


Aleksandro Naraglav s.p. se pozove, da predloži račune, ki dokazujejo vložek investicije v prostore v Zdravstveni postaji Prebold.


K 8. točki dnevnega reda:


Vloga za donacijo – Dom upokojencev Polzela 


Prejeli smo vlogo Doma upokojencev Polzela  za donacijo ob 55. obletnici delovanja doma.  Z zbranimi sredstvi namerava Dom nabaviti nove posebne ležalne blazine.


Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 11: 


Domu upokojencev Polzela se ob 55. letnici delovanja odobri donacija v znesku 100,00 €. 


K 9. točki dnevnega reda:


Razno 


OŠ Prebold  podala vlogo  za soglasje za zaposlitev dveh pomočnic vzgojiteljice  in sicer – za nov oddelek od 23.5. 2011 do 30.6. 2011  in nadomeščanje daljše odsotnosti bolniški in porodniški dopust od 23.5.2011 do vrnitve s porodniškega dopusta predvidoma 24.7. 2012 in sprejel naslednji:


Sklep št. 12: 


Občina Prebold daje soglasje za zaposlitev dveh pomočnic vzgojiteljic v vrtcu Prebold za predlagana obdobja  in sicer:


· od 23.5.2011 do 30. 6. 2011 – 1 pomočnico vzgojiteljice 


· od 23.5.2011 do predvidoma 24.7.2012 – 1 pomočnico vzgojiteljice. 


Zahtevamo, da OŠ Prebold poišče primeren kader na območju Občine Prebold, zaradi manjših stroškov prevozov na delo.

Seja je bila končana ob 19.45 uri.

		Posredovano:


· Županu


· članom odborov 

		Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti


Škrabe Franc 





Priloge:


·  kot v tekstu
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