
1

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: 0327/1/2010-12
Datum:  15. 9. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K
6. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA V ČETRTEK, 
DNE,  15.9. 2011 OB 18. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD.

Seje odborov so  javne.

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

Opravičeni: Borut Podlinšek,  Jolanda Stojnić in  Cvetka Napotnik.

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Kač Klaudija.

Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane
in ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s predsednikom 6 članov od  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 5. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 11.5 2011 (priloga zapisnik) 

2. Vloga  Saše Dolar Petelinšek za  trimesečno oprostitev plačila najemnine
3. II. OŠ Žalec - Investicijsko vzdrževanje in oprema – soba za sproščanje za 

učence s posebnimi potrebami  - sofinanciranje 
4. Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga
5. UPI – Ljudska univerza Žalec – obnova fasade 
6. Razpotnik Roman – ponovna vloga za plačilo pogrebnih stroškov 
7. Razno

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 11. 5. 2011.
Predsednik je prebral zapisnik prejšnje seje in pregledal realizacijo sklepov, sklep št. 
10 še ni realiziral, ker Aleksandra Naraglav še ni predložila zahtevanih računov.

Na podani zapisnik 5. seje Odbora ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 1: 
Potrdi se zapisnik 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti z dne 11. 5. 2011.
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K 2. točki dnevnega reda:
Vloga  Saše Dolar Petelinšek za  trimesečno oprostitev plačila najemnine

Zobozdravnica Saša Dolar Petelinšek je podala vlogo trimesečno oprostitev plačila 
najemnine. Franc Škrabe je predlagal, da  vlogi odobrimo, ker je to že ustaljena 
praksa in vsem novim najemnikom oprostimo plačilo za tri mesece. 
Soglasno je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 2:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu Občine Prebold, da odobri vlogo Saše Dolar Petelinšek za 
oprostitev plačila treh mesečnih najemnin.

K 3. točki dnevnega reda:
II. OŠ Žalec - Investicijsko vzdrževanje in oprema – soba za sproščanje za učence s 
posebnimi potrebami  - sofinanciranje 

Župani so na 2. sestanku županov SSD dne 4.4.2011 sprejeli naslednja sklepa:
- da se zagotovijo sredstva za investicijo v višini 15.000,00 €  za sobo za sproščanje 
in 4.000,0 € za investicijsko vzdrževanje (delitev obveznosti po ključu B1). Občina 
Prebold ima 12 % delež, kar znese 2.280,00 €.
- da z novim šolskim letom II. OŠ Žalec  občine zagotovijo sredstva za dodatnih 31% 
hišnika oz. voznika, kar pomeni povišanje stroškov prevoza iz 215,00 € na 245 € na 
učenca mesečno. 

Ker v letu 2011 nimamo planiranih sredstev, bi investicijo upoštevali za proračunsko 
leto 2012, za hišnika oz. voznika pa so sredstva zagotovljena v proračunu že za leto 
2011.

Soglasno je sta bila sprejeta naslednja :

Sklep št. 3: 
Investicija v II. OŠ Žalec se upošteva pri pripravi proračuna Občine Prebold za 
leto 2012.

Sklep št. 4: 
Z novim šolskim letom 2011/2012 občine zagotovijo dodatnih 31% hišnika oz. 
voznika, kar znaša mesečno povečanje za 30 € in sicer  iz 215 € na 245 €/ 
strošek prevoza na učenca na mesec.

K 4.  točki dnevnega reda:
Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga

Ana Miletič s.p., Psihološke storitve Hekata je podala vlogo za pomoč pri 
odplačevanju dolga za najem poslovnih prostorov. Dolg iz najema je začel nastajati 
že novembra 2008 in trenutno znaša 1.900,25 €.  Glede na uspešnost delovanja 
Družinskega centra in pomena le-tega, Ana Miletić predlaga, da občina Prebold 
sofinancira delovanje Družinskega centra za leto 2010 in 2011 v znesku 700,00 € za 
vsako leto in 230,09 € za leto 2009, preostali znesek 270,25 € pa bi poravnala v 2 
obrokih od 15.11. 2011.
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Marjana Golavška je zanimalo ali imamo podatke, koliko  je udeležencev delavnic in 
družinskega centra?
Franc Cigler je vprašal, če imamo kakšen program dela družinskega centra ?

Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 5:
Ano Miletić s.p. se pozove, da predloži program dela Družinskega centra za leta 
2009, 2010 in 2011 z številom udeležencev po posameznih programih.

Naknadno je Ana Miletić s.p.  podala še vlogo za  brezplačno dodelitev prostorov za 
delo in aktivnosti Družinskega centra Prebold v velikosti od 15 do 20 m2 od začetka 
leta 2012. 

Po dokončanju prizidka pri vrtcu se bodo pozvali zainteresirani za najem prostorov.

Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 6:
Po končani izgradnji prizidka in po tehničnem pregledu se bo določila 
razporeditev najema prostorov.

K 5.  točki dnevnega reda:
UPI – Ljudska univerza Žalec – obnova fasade in zamenjava oken v kletnih prostorih 

Župan je predstavil problematiko lastništva stavbe UPI in sicer so na sestanku 
županov sprejeli sklep, da naj UPI Žalec z največjim lastnikom Občino Žalec
poskrbijo za vpis v Zemljiško knjigo. Nato bo potreben dogovor za investicijo v fasado
z vsemi ostalimi občinami.
Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 7:
UPI Žalec naj z največjim lastnikom Občino Žalec uredi vpis v zemljiško knjigo.

K 6.  točki dnevnega reda:
Razpotnik Roman – ponovna vloga za plačilo pogrebnih stroškov 

Roman Razpotnik iz Matk je ponovno podal vlogo za plačilo pogrebnih stroškov za 
brata Franca, ki je umrl februarja 2011. V  obrazložitvi je navedel, da je bil pokojni 
brez zaposlitve in je prejemal denarno socialno pomoč. Vlagatelj prejema 620,00 € 
mesečne plače, žena je brezposelna in je invalid, zato ne more poravnati stroškov 
pokopa.
20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti navaja, da če ni drugače 
dogovorjeno, morajo dediči poravnati  stroške pokopa. Če dedičev ni ali če ti niso 
sposobni poravnati stroškov, jih poravna občina v kateri ima umrli stalno prebivališče.
Iz vloge je razvidno, da brat ni sposoben poravnati stroškov pogreba. Po razpravi je 
bil sprejet naslednji :

Sklep št. 8: 
Razpotnik Romanu povrnemo stroške pogreba v višini socialnega pokopa v 
višini 700,00 €.
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K 7.  točki dnevnega reda:
Razno

Župan je predstavil prevoze šolskih otrok in sicer smo v prejšnjem šolskem letu 
2010/2011 opravljali 2 vožnji zjutraj in 2 popoldne ter 3. prevoz na koncu interesnih 
dejavnosti.
Da bi zmanjšali stroške,  je bil podan predlog, da se glede na število otrok  od 1.10. 
dalje   izvaja prevoz zjutraj ob 7.25 in domov ob 14.05. Otroci lahko počakajo v 
knjižnici. Na svetu staršev so se sicer dogovarjali, da bi se ukinil prevoz iz Kaplje vasi 
in Latkove vasi, vendar je problem za otroke iz naselja Groblja. 
Matej Golavšek je dejal, da  na svetu staršev ni bilo govora o ukinjanju prevozov, 
problem je bil izpostavljen glede čakanja otrok.

Glede prevozov v šolo je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 9:
Prevoz osnovnošolske mladine  OŠ Prebold se izvaja  v  dvakrat dnevno in 
sicer : v šolo -  1 vožnja ob 7.25 in iz šole -   1 vožnja 14.05. 
Točno uro prevoza naj uskladita OŠ Prebold in izvajalec prevozov Pemi d.o.o. 
Polzela.

Župan je predstavil izgradnjo prizidka vrtca in knjižnice. Nov vrtec ima uporabno 
dovoljenje od 1.9. 2011 dalje.
Za knjižnico je tehnični pregled v četrtek – 22.9. 2011. Nato bo potrebno knjižnico 
preseliti in napolniti.
Matej Golavšek je vprašal, ali bo lahko tudi letos najem telovadnice za ligo 
brezplačen?
Župan je odgovoril, da ostane tako kot je bilo prejšnja leta.

Seja je bila končana ob 18.55 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora 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


Številka: 0327/1/2010-12

Datum:  15. 9. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K

6. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V ČETRTEK,   DNE,  15.9. 2011 OB 18. URI, V SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD.

Seje odborov so  javne.


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

Opravičeni:  Borut Podlinšek,  Jolanda Stojnić in  Cvetka Napotnik. 


Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Kač Klaudija.

Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane in ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s predsednikom 6 članov od  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 5. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 11.5 2011 (priloga zapisnik) 


2. Vloga  Saše Dolar Petelinšek za  trimesečno oprostitev plačila najemnine


3. II. OŠ Žalec - Investicijsko vzdrževanje in oprema – soba za sproščanje za učence s posebnimi potrebami  - sofinanciranje 


4. Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga


5. UPI – Ljudska univerza Žalec – obnova fasade 


6. Razpotnik Roman – ponovna vloga za plačilo pogrebnih stroškov 


7. Razno


K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 11. 5. 2011. 

Predsednik je prebral zapisnik prejšnje seje in pregledal realizacijo sklepov, sklep št. 10 še ni realiziral, ker Aleksandra Naraglav še ni predložila zahtevanih računov.


Na podani zapisnik 5. seje Odbora  ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnik 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 11. 5. 2011.

K 2. točki dnevnega reda:

Vloga  Saše Dolar Petelinšek za  trimesečno oprostitev plačila najemnine

Zobozdravnica Saša Dolar Petelinšek je podala vlogo trimesečno  oprostitev plačila najemnine. Franc Škrabe je predlagal, da  vlogi odobrimo, ker je to že ustaljena praksa in vsem novim najemnikom oprostimo plačilo za tri mesece. 

Soglasno je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 2: 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Prebold, da odobri vlogo Saše Dolar Petelinšek za oprostitev plačila treh mesečnih najemnin.


K 3. točki dnevnega reda:


II. OŠ Žalec - Investicijsko vzdrževanje in oprema – soba za sproščanje za učence s posebnimi potrebami  - sofinanciranje 


Župani so na 2. sestanku županov SSD dne  4.4.2011 sprejeli  naslednja sklepa:


- da  se zagotovijo sredstva za  investicijo v višini 15.000,00 €  za sobo za sproščanje in 4.000,0 € za investicijsko vzdrževanje (delitev obveznosti po ključu B1). Občina Prebold ima 12 % delež, kar znese 2.280,00 €. 

- da z novim šolskim letom II. OŠ Žalec  občine zagotovijo sredstva za dodatnih 31% hišnika oz. voznika, kar pomeni povišanje stroškov prevoza iz 215,00 € na 245 € na učenca mesečno. 


Ker v letu 2011 nimamo planiranih sredstev, bi investicijo upoštevali za proračunsko leto 2012, za hišnika oz. voznika pa so sredstva zagotovljena v proračunu že za leto 2011.

Soglasno je sta bila  sprejeta naslednja :


Sklep št. 3: 


Investicija v II. OŠ Žalec se upošteva pri pripravi proračuna Občine Prebold za leto 2012.


Sklep št. 4: 


Z novim šolskim letom 2011/2012 občine zagotovijo dodatnih 31% hišnika oz. voznika, kar znaša mesečno povečanje za 30 € in sicer  iz 215 € na 245 €/ strošek prevoza na učenca na mesec.

K 4.  točki dnevnega reda:


Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga

Ana Miletič s.p., Psihološke storitve Hekata je podala vlogo za pomoč pri odplačevanju dolga za najem poslovnih prostorov. Dolg iz najema je začel nastajati že novembra 2008 in trenutno znaša 1.900,25 €.  Glede na uspešnost delovanja Družinskega centra in pomena le-tega, Ana Miletić predlaga, da občina Prebold sofinancira delovanje Družinskega centra za leto 2010 in 2011 v znesku 700,00 € za vsako leto in 230,09 € za leto 2009, preostali znesek 270,25 € pa bi poravnala v 2 obrokih od 15.11. 2011.


Marjana Golavška je zanimalo ali imamo podatke, koliko  je udeležencev delavnic in družinskega centra?

Franc Cigler je vprašal, če imamo kakšen  program dela družinskega centra ?

Sprejet je bil naslednji:


Sklep št. 5:


Ano Miletić s.p. se pozove, da predloži program dela Družinskega centra za leta 2009, 2010 in 2011 z številom udeležencev po posameznih programih.

Naknadno je Ana Miletić s.p.  podala  še vlogo za  brezplačno dodelitev prostorov za delo in aktivnosti Družinskega centra Prebold v velikosti od 15 do 20 m2  od začetka leta 2012. 

Po dokončanju prizidka pri vrtcu se bodo pozvali zainteresirani za najem prostorov.

Sprejet je bil naslednji:


Sklep št. 6:


Po končani izgradnji prizidka in po tehničnem pregledu se bo določila razporeditev  najema prostorov.


K 5.  točki dnevnega reda:


UPI – Ljudska univerza Žalec – obnova fasade in zamenjava oken v kletnih prostorih 

Župan je predstavil problematiko lastništva stavbe UPI in sicer so na sestanku županov sprejeli sklep, da naj UPI Žalec z največjim lastnikom Občino Žalec poskrbijo za vpis v Zemljiško knjigo. Nato bo potreben dogovor za investicijo v fasado z vsemi ostalimi občinami.


Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 7:


UPI Žalec naj z največjim lastnikom Občino Žalec uredi vpis v zemljiško knjigo. 


K 6.  točki dnevnega reda:


Razpotnik Roman – ponovna vloga za plačilo pogrebnih stroškov 

Roman Razpotnik iz Matk je ponovno podal vlogo za plačilo pogrebnih stroškov za brata Franca, ki je umrl februarja 2011. V  obrazložitvi je navedel, da je bil pokojni brez zaposlitve in je prejemal denarno socialno pomoč. Vlagatelj prejema 620,00 € mesečne plače, žena je brezposelna in je invalid, zato ne more poravnati stroškov pokopa.

20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti navaja, da če ni drugače dogovorjeno, morajo dediči poravnati  stroške pokopa. Če dedičev ni ali če ti niso sposobni poravnati stroškov, jih poravna občina v kateri ima umrli stalno prebivališče.

Iz vloge je razvidno, da brat ni sposoben poravnati stroškov pogreba. Po razpravi  je bil  sprejet naslednji :


Sklep št. 8: 

Razpotnik Romanu povrnemo stroške pogreba v višini socialnega pokopa v višini 700,00 €.


K 7.  točki dnevnega reda:


Razno

Župan je predstavil prevoze šolskih otrok in sicer smo v prejšnjem šolskem letu 2010/2011 opravljali 2 vožnji zjutraj in 2 popoldne ter 3. prevoz na koncu interesnih dejavnosti. 


Da bi zmanjšali stroške,  je bil podan predlog, da se glede na število otrok  od 1.10. dalje   izvaja prevoz  zjutraj ob 7.25 in domov ob 14.05. Otroci lahko počakajo v knjižnici. Na svetu staršev so se sicer dogovarjali, da bi se ukinil prevoz iz Kaplje vasi in Latkove vasi, vendar je problem za otroke iz naselja Groblja. 


Matej Golavšek je dejal, da  na svetu staršev ni bilo govora o ukinjanju prevozov, problem je bil izpostavljen glede čakanja otrok.


Glede prevozov v šolo je bil sprejet naslednji:


Sklep št. 9:

Prevoz osnovnošolske mladine  OŠ Prebold se izvaja  v  dvakrat dnevno in sicer : v šolo -  1 vožnja ob 7.25 in iz šole -   1 vožnja 14.05. 


Točno uro prevoza naj uskladita OŠ Prebold in izvajalec prevozov Pemi d.o.o. Polzela. 


Župan je predstavil izgradnjo prizidka vrtca in knjižnice. Nov vrtec ima uporabno dovoljenje od 1.9. 2011 dalje.

Za knjižnico je tehnični pregled v četrtek – 22.9. 2011. Nato bo potrebno knjižnico  preseliti in napolniti. 

Matej Golavšek je vprašal, ali bo lahko tudi letos najem telovadnice za ligo brezplačen?


Župan je odgovoril, da ostane tako kot je bilo prejšnja leta.


Seja je bila končana ob 18.55  uri.

		Posredovano:


· Županu


· članom odborov 

		Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti


Škrabe Franc 
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