
OBČINA PREBOLD
Odbor za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
: (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05

Številka: 0327/1/2010-
Datum:  9. 11. 2011 

ZAPISNIK  7. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO, 
DNE,  9.  11. 2011 OB 17. 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, Henrika Gominšek, Matej Golavšek, Franci Cigler- DPD Svoboda,  Marko 
Repnik – Pihalni orkester Prebold, Borut Podlinšek,  Jolanda Stojnić in  Cvetka Napotnik.
Opravičen:  Marjan Golavšek.

Drugi prisotni: Oton Račečič – OŠ Prebold, Ljudmila Podgoršek – Vrtec Prebold,  Janez Zagožen – PD 
Prebold, Monika Lobnikar – KD Marija Reka, Nuša Strgar – ZGND Prebold, Tomaž Cink – KD Šešče, 
župan Vinko Debelak,  Metka Šribar, 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 8 članov od  9 članov  in da je odbor sklepčen. 
Prebral je predlagani dnevni red in predlagal spremembo -  zamenjavo točk  in sicer 7. točka postane 
5. točka in umik 6. točke z dnevnega reda.  Predlagani spremenjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.
- ugotovitev prisotnosti
- sprejem dnevnega reda
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti z dne 15. 9. 2011 (priloga zapisnik) 
2. Dogovor o delovanju knjižnice in njenem vključevanju v občinsko dogajanje 
3. Sprememba Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
4. Obvestilo  JSKD k oddaji predlogov za podelitev priznanj JSKD v letu 2011
5. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2011/2012
6. Javni razpis za oddajo  v najem  prostorov v Zdravstveni postaji Prebold
7. Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga – dopolnitev vloge
8. Prošnja za pomoč pri plačilu stroškov bivanja v institucionalni oskrbi
9. Razno 

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
z dne 15. 9. 2011. 
Predsednik je prebral zapisnik prejšnje seje in pregledal realizacijo sklepov, sklep št. 2 – oprostitev 
plačila  treh mesečnih najemnin Saše Dolar Petelinšek, se ni realiziral, ker ni možno oprostiti plačila 
najemnine, lahko se upošteva samo vložek v prostor.
Sklep št. 3 – Strošek investicije v II. OŠ Žalec smo poravnali iz sredstev rezerv Proračuna 2011. 
Sklep št. 9 – Prevozi OŠ ostajajo tako kot so bili v prejšnjem šolskem letu 2010/11.
Na podani zapisnik 6. seje Odbora  ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji:
Sklep št. 1: 
Potrdi se zapisnik 6. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 15. 
9.  2011.



K 2. točki dnevnega reda:
Dogovor o delovanju knjižnice in njenem vključevanju v občinsko dogajanje 
Predstavljene so bile 3 zadeve glede knjižnice:
- odpiralni čas
- članarina
- vključevanje knjižnice v občinsko dogajanje.
Sedanji odpiralni čas knjižnice se skrajša za 0,5 ure in zagotovi se odprtost knjižnice 15 ur mesečno z 
naslednjim odpiralnim časom: torek in sreda od 14.00 do 19.00, četrtek in sobota od 8.00 do 12.00.
Župan je predlagal, da se bo odpiralni čas knjižnice še podaljšal, če bo vrtec izrazil potrebe po večji 
odprtosti knjižnice in pozval vrtec k posredovanju predlogov.
Ljudmila Podgoršek – za pravljične ure se že dogovarjajo. 
Franc Škrabe je pozval prisotne predstavnike društev, da predlagajo kako bi društva lahko delovala 
tudi preko knjižnice in kako in za kaj bi koristili  večnamensko dvorano.
Društvo KD Marija Reka je pripravljeno sodelovati in bi imeli 1 termin. 
Župan je pozval društva, da se večnamenska dvorana oddaja bolj za kulturne kot športne namene, 
sprejme lahko 70 ljudi, nabavili bomo stole, v knjižnici pa lahko sprejmemo 30 ljudi.
Oton Račečič – če bo OŠ upravljala s prostorom, predlaga, da se za tekoče prireditve obrnejo na OŠ, 
za prireditve povezane s knjižnico pa na knjižnico. Poleg nabave stolov, predlaga tudi nabavo 
posebnega vozička, za prevoz le-teh.
Janez Zagožen – PD pričakuje pomoč knjižničarke pri iskanju strokovne literature za tematske in učne 
poti, katere planirajo izvesti v PD. Po planinski liniji je možno povabiti številne udeležence, ki bi lahko 
organizirali različna predavanja. Podal je pripombo na slabo obveščanje občanov, ker ni tekočih 
informacij.
Župan je opozoril, da so obvestila na spletni strani, vsako leto pripravimo koledar prireditev, ki jih 
prijavijo društva (rok za leto 2012 je 18.11.11) in ga razdelimo po vseh gospodinjstvih po občini, 
objava prireditev je v Utripu Savinjske doline, ki ga dobijo vsa gospodinjstva brezplačno. Ne bi pa več 
obveščali z nenaslovljeno pošto po gospodinjstvih.
Tomaž Cink – KD Šešče je pohvalil dosedanje obveščanje po kraju (raznosi  Pošte nenaslovljenih 
pošiljk), letni koledar pa se mu zdi neuporaben in se sprašuje, če ga je smiselno natisniti.
Franc Cigler je pripomnil, da bi bilo dobro, da se občina in šola čim prej dogovorita, kdo je pristojen za 
večnamensko dvorano. DPD Svoboda bo večnamensko dvorano uporabljala za vaje, koncerte, 
lutkovne in mladinske predstave, upa, da bo možnost postavitve odra in da bodo prostori ogrevani, 
vse večje prireditve in predstave pa bodo še vedno vezali na Dvorano Prebold.
Glede obveščanja pa je mnenja, da je obveščanje vedno problematično, je pa mnenja, da kdor želi biti 
informiran, bo našel informacijo. 
Nuša Strgar – RK bi imel 25.11. 2011 predavanje v večnamenski dvorani.
Soglasno sta bila sprejeta naslednja: 
Sklep št. 2: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine 
Prebold da sprejme odpiralni čas knjižnice s 01.12.2011: torek in sreda  od 14. 00 do 18.00 ure, 
četrtek od 8.00 do 12.00 ure, sobota od 8.00 do 12.00 ure.

Sklep št. 3: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine 
Prebold :  Občani občine Prebold od 1.1.2012 plačujejo članarino za Medobčinsko splošno knjižnico 
Žalec po veljavnem ceniku, ki velja tudi za Občinsko knjižnico Prebold.

K 3.  točki dnevnega reda:
Sprememba Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
Franc Škrabe je predstavil spremembo Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi
(Pravilnik je priloga zapisnika). Namen spremembe Pravilnika je uskladitev z uveljavljeno programsko 
piramido JSKD, ki omogoča na območnem nivoju predstavitev in strokovno oceno vseh kulturnih in 



umetniških skupin, ki to želijo. Selekcija je zagotovljena na regijskem nivoju, predstavitev najboljših 
dosežkov pa na državnem nivoju in na mednarodnih prireditvah. Pri Lutkovni dejavnosti je dodana IV. 
kategorija zaradi novo ustanovljene lutkovne sekcije. Ker so kulturni projekti in prireditve tudi 
predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna, v pravilniku določamo pogoje, postopke, merila in 
kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev. Pri pripravi je sodeloval z Markom Repnikom  - JSKD 
Žalec in predlaga, da sprejmemo nov pravilnik.
Marko Repnik – pravilnik je pripravljen po vzorcu, ki deluje, lahko pa se še kaj spremeni npr. ni nujno, 
da je komisija 3 članska, lahko je tudi več.

Sprejet je bil naslednji 
Sklep št. 4 : 
Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold se pošlje vsem 
društvom in se daje v 15 dnevno javno razpravo, ki poteče 25.11.2011.

K 4.  točki dnevnega reda:
Obvestilo   JSKD k oddaji predlogov za podelitev priznanj JSKD v letu 2011
Predsednik je obvestil prisotne člane in predstavnike društev, da  je do 30.11.2011 odprt razpis k 
oddaji predlogov za podelitev priznanj JSKD za kulturne dejavnosti za leto 2011.

K 5.  točki dnevnega reda:
Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2011/2012
Ravnatelj OŠ Oton Račečič je predstavil predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto  
2011/2012. Vrtec se je v treh letih povečal, cene programov pa se niso spremenile in  tudi ni 
planirano povečanje. Trudijo se delati racionalno in zaradi dolga iz preteklosti so prisiljeni varčevati. 
Opozoril je, da so izračuni za plače narejeni brez napredovanj, če pa bodo napredovanja sproščena, 
bo denarja premalo.
Župan – omejitve so tudi v proračunu, povečanje je lahko samo na račun investicij.
Ljudmila Podgoršek – prostorsko je osebje vrtca omejeno, potrebujejo prostor za priprave, predlaga, 
da do izgradnje novih prostorov za potrebe zaposlenih, uporabljajo mladinske prostore v novem 
delu.

Sprejet je bil naslednji
Sklep št. 5:
Predlagamo Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme predlog sistemizacije delovnih mest v 
vrtcu za šolsko leto 2011/2012 v predlagani obliki (priloga).

K 6. točki dnevnega reda:
Javni razpis za oddajo  v najem  prostorov v Zdravstveni postaji Prebold.
Po izpraznitvi  prostorov knjižnice v prostorih Zdravstvene postaje Prebold smo pridobili prazne 
prostore in podan je bil predlog, da se opravi Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega
prostora v pritličju stavbe Zdravstvene postaje Prebold v izmeri 52 m2. Izklicna cena najema je 4 € za 
m2  in stroški po razdelilniku. Prostori se oddajo za dejavnost, ki je sorodna dejavnostim v zdravstveni 
postaji. Razpis objavimo v Novem tedniku in na spletni strani Občine Prebold. Razpis traja 15 dni od 
dneva objave.

Sprejet je bil naslednji
Sklep št. 6:
V Novem tedniku in na spletni strani Občine Prebold objavimo javno zbiranje ponudb za oddajo 
prostora v najem – poslovni prostori Zdravstvene postaje  Prebold v izmeni 52 m2. Izklicna cena je 
4 € za m2  in stroški po razdelilniku.  Razpis traja 15 dni od dneva objave.



K 7. točki dnevnega reda:
Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga – dopolnitev vloge
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. Na podlagi poziva je Ana Miletić s.p. podala poročilo o aktivnosti Družinskega centra 
Prebold za leta 2009, 2010 in 2011 s številom ur in udeležencev. 
Henrika Gominšek je bila mnenja da je potrebno najemnino poravnati. Enakega mnenja je bila tudi 
Cvetka Napotnik.
Župan – stvari za nazaj ne moremo urejati, Ana Miletič s.p. naj pripravi program centra za leto 2012, 
da ga upoštevamo pri pripravi Proračuna za leto 2012.

Sprejet je bil naslednji:
Sklep št. 7:
Ani Miletić s.p.  se  ne oprosti plačilo dolga za najemnine  za leta 2008, 2009 in 2010 v znesku  
1.900,25 €.

K 8.  točki dnevnega reda:
Prošnja za pomoč pri plačilu stroškov bivanja v institucionalni oskrbi
CSD Žalec je podal vlogo – prošnjo za pomoč pri plačilu stroškov bivanja v institucionalni oskrbi za 
Sever Jureta iz Latkove vasi, ki je bil 15 dni v VDC Golovec Celje, kamor ga je napotila delavka CSD 
Žalec. Znesek bivanja je bil 551,85 €, katerega njegova mati ne želi poravnati. 

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji:
Sklep št. 8:
Občina Prebold prispeva CSD Žalec 250,00 € za pomoč pri plačilu bivanja v institucionalni oskrbi za 
Sever Jureta.

K  9.  točki dnevnega reda:
Razno
Jolanda Stojnić je povprašala, kaj je z neplačniki najemnin občinskih stanovanj, kakšno je stanje in 
kakšen je dolg na stroških za ogrevanje. Predlagala je, da bi bil tudi predstavnik Občine v kurilnem 
odboru. Potrebna bo tudi zamenjava kotla.
Franc Škrabe – na naslednjo sejo Odbora bomo vabili upravnike stanovanj, da poročajo in predstavijo 
realizacijo zahtev odbora po zapisniku 3. seje z dne,16.2.2011 in poročajo o stanju novih dolžnikov. 

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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ZAPISNIK  7. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO, 


DNE,  9.  11. 2011 OB 17. 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, Henrika Gominšek, Matej Golavšek, Franci Cigler- DPD Svoboda,  Marko Repnik – Pihalni orkester Prebold, Borut Podlinšek,  Jolanda Stojnić in  Cvetka Napotnik.


Opravičen:  Marjan Golavšek.

Drugi prisotni: Oton Račečič – OŠ Prebold, Ljudmila Podgoršek – Vrtec Prebold,  Janez Zagožen – PD Prebold, Monika Lobnikar – KD Marija Reka, Nuša Strgar – ZGND Prebold, Tomaž Cink – KD Šešče, župan Vinko Debelak,  Metka Šribar, 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 8 članov od  9 članov  in da je odbor sklepčen. 


Prebral je predlagani dnevni red in predlagal spremembo -  zamenjavo točk  in sicer 7. točka postane 5. točka in umik 6. točke z dnevnega reda.  Predlagani spremenjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.


-
ugotovitev prisotnosti


-
sprejem dnevnega reda


1. Pregled in potrditev zapisnika 6. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 15. 9. 2011  (priloga zapisnik) 


2. Dogovor o delovanju knjižnice in njenem vključevanju v občinsko dogajanje 


3. Sprememba Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold


4. Obvestilo  JSKD k oddaji predlogov za podelitev priznanj JSKD v letu 2011


5. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2011/2012


6. Javni razpis za oddajo  v najem  prostorov v Zdravstveni postaji Prebold


7. Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga – dopolnitev vloge


8. Prošnja za pomoč pri plačilu stroškov bivanja v institucionalni oskrbi


9. Razno 


K 1. točki dnevnega reda


Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 15. 9. 2011. 


Predsednik je prebral zapisnik prejšnje seje in pregledal realizacijo sklepov, sklep št. 2 – oprostitev plačila  treh mesečnih najemnin Saše Dolar Petelinšek, se ni realiziral, ker ni možno oprostiti plačila najemnine, lahko se upošteva samo vložek v prostor.


Sklep št. 3 – Strošek investicije v II. OŠ Žalec smo poravnali iz sredstev rezerv Proračuna 2011. 


Sklep št. 9 – Prevozi OŠ ostajajo tako kot so bili v prejšnjem šolskem letu 2010/11.


Na podani zapisnik 6. seje Odbora  ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji:


Sklep št. 1: 


Potrdi se zapisnik 6. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 15. 9.  2011.

K 2. točki dnevnega reda:


Dogovor o delovanju knjižnice in njenem vključevanju v občinsko dogajanje 


Predstavljene so bile 3 zadeve glede knjižnice:


-
odpiralni čas


-
članarina


-
vključevanje knjižnice v občinsko dogajanje.


Sedanji odpiralni čas knjižnice se skrajša za 0,5 ure in zagotovi se odprtost knjižnice 15 ur mesečno z naslednjim odpiralnim časom: torek in sreda od 14.00 do 19.00, četrtek in sobota od 8.00 do 12.00.

Župan je predlagal, da se bo odpiralni čas knjižnice še podaljšal, če bo vrtec izrazil potrebe po večji odprtosti knjižnice in pozval vrtec k posredovanju predlogov.


Ljudmila Podgoršek – za pravljične ure se že dogovarjajo. 


Franc Škrabe je pozval prisotne predstavnike društev, da predlagajo kako bi društva lahko delovala tudi preko knjižnice in kako in za kaj bi koristili  večnamensko dvorano.


Društvo KD Marija Reka je pripravljeno sodelovati in bi imeli 1 termin. 


Župan je pozval društva, da se večnamenska dvorana oddaja bolj za kulturne kot športne namene, sprejme lahko 70 ljudi, nabavili bomo stole, v knjižnici pa lahko sprejmemo 30 ljudi.


Oton Račečič – če bo OŠ upravljala s prostorom, predlaga, da se za tekoče prireditve obrnejo na OŠ, za prireditve povezane s knjižnico pa na knjižnico. Poleg nabave stolov, predlaga tudi nabavo posebnega vozička, za prevoz le-teh.


Janez Zagožen – PD pričakuje pomoč knjižničarke pri iskanju strokovne literature za tematske in učne poti, katere planirajo izvesti v PD. Po planinski liniji je možno povabiti številne udeležence, ki bi lahko organizirali različna predavanja. Podal je pripombo na slabo obveščanje občanov, ker ni tekočih informacij.


Župan je opozoril, da so obvestila na spletni strani, vsako leto pripravimo koledar prireditev, ki jih prijavijo društva (rok za leto 2012 je 18.11.11) in ga razdelimo po vseh gospodinjstvih po občini, objava prireditev je v Utripu Savinjske doline, ki ga dobijo vsa gospodinjstva brezplačno. Ne bi pa več obveščali z nenaslovljeno pošto po gospodinjstvih. 


Tomaž Cink – KD Šešče je pohvalil dosedanje obveščanje po kraju (raznosi  Pošte nenaslovljenih pošiljk), letni koledar pa se mu zdi neuporaben in se sprašuje, če ga je smiselno natisniti.


Franc Cigler je pripomnil, da bi bilo dobro, da se občina in šola čim prej dogovorita, kdo je pristojen za večnamensko dvorano. DPD Svoboda bo večnamensko dvorano uporabljala za vaje, koncerte, lutkovne in mladinske predstave, upa, da bo možnost postavitve odra in da bodo prostori ogrevani, vse večje prireditve in predstave pa bodo še vedno vezali na Dvorano Prebold.


Glede obveščanja pa je mnenja, da je obveščanje vedno problematično, je pa mnenja, da kdor želi biti informiran, bo našel informacijo. 


Nuša Strgar – RK bi imel 25.11. 2011 predavanje v večnamenski dvorani.


Soglasno sta bila sprejeta naslednja: 


Sklep št. 2: 


Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Prebold da sprejme odpiralni čas knjižnice s 01.12.2011:  torek in sreda  od 14. 00 do 18.00 ure, četrtek od 8.00 do 12.00 ure, sobota od 8.00 do 12.00 ure.

Sklep št. 3: 


Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Prebold :  Občani občine Prebold od 1.1.2012 plačujejo članarino za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec po veljavnem ceniku, ki velja tudi za Občinsko knjižnico Prebold.

K 3.  točki dnevnega reda:


Sprememba Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold Franc Škrabe je predstavil spremembo Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi (Pravilnik je priloga zapisnika). Namen spremembe Pravilnika je uskladitev z uveljavljeno programsko piramido JSKD, ki omogoča na območnem nivoju predstavitev in strokovno oceno vseh kulturnih in umetniških skupin, ki to želijo. Selekcija je zagotovljena na regijskem nivoju, predstavitev najboljših dosežkov pa na državnem nivoju in na mednarodnih prireditvah. Pri Lutkovni dejavnosti je dodana IV. kategorija zaradi novo ustanovljene lutkovne sekcije. Ker so kulturni projekti in prireditve tudi predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna, v pravilniku določamo pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev. Pri pripravi je sodeloval z Markom Repnikom  - JSKD Žalec in predlaga, da sprejmemo  nov pravilnik.

Marko Repnik – pravilnik je pripravljen po vzorcu, ki deluje, lahko pa se še kaj spremeni npr. ni nujno, da je komisija 3 članska, lahko je tudi več.


Sprejet je bil naslednji 


Sklep št. 4 : 


Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold se pošlje vsem društvom in se daje v 15 dnevno javno razpravo, ki poteče 25.11.2011.


K 4.  točki dnevnega reda:


Obvestilo   JSKD k oddaji predlogov za podelitev priznanj JSKD v letu 2011


Predsednik je obvestil prisotne člane in predstavnike društev, da  je do 30.11.2011 odprt razpis k oddaji predlogov za podelitev priznanj JSKD za kulturne dejavnosti za leto 2011.


K 5.  točki dnevnega reda:


Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2011/2012


Ravnatelj OŠ Oton Račečič je predstavil predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto  2011/2012. Vrtec se je v treh letih povečal, cene programov pa se niso spremenile in  tudi ni planirano povečanje. Trudijo se delati racionalno in zaradi dolga iz preteklosti so prisiljeni varčevati. Opozoril je, da so izračuni za plače narejeni brez napredovanj, če pa bodo napredovanja sproščena, bo denarja premalo.


Župan – omejitve so tudi v proračunu, povečanje je lahko samo na račun investicij.


Ljudmila Podgoršek – prostorsko je osebje vrtca omejeno, potrebujejo prostor za priprave, predlaga, da do  izgradnje novih prostorov za potrebe zaposlenih,  uporabljajo mladinske prostore v novem delu.

Sprejet je bil naslednji


Sklep št. 5:


Predlagamo Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2011/2012 v predlagani obliki (priloga).


K 6. točki dnevnega reda:


Javni razpis za oddajo  v najem  prostorov v Zdravstveni postaji Prebold.

Po izpraznitvi  prostorov knjižnice v prostorih Zdravstvene postaje Prebold smo pridobili prazne prostore in podan je bil predlog, da se opravi Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora v pritličju stavbe Zdravstvene postaje Prebold v izmeri 52 m2. Izklicna cena najema je 4 € za m2  in stroški po razdelilniku. Prostori se oddajo za dejavnost, ki je sorodna dejavnostim v zdravstveni postaji. Razpis objavimo v Novem tedniku in na spletni strani Občine Prebold. Razpis traja 15 dni od dneva objave.


Sprejet je bil naslednji


Sklep št. 6:


V Novem tedniku in na spletni strani Občine Prebold objavimo javno zbiranje ponudb za oddajo prostora  v najem – poslovni prostori Zdravstvene postaje  Prebold v izmeni 52 m2. Izklicna cena je 4 € za m2  in stroški po razdelilniku.  Razpis traja 15 dni od dneva objave.

K 7. točki  dnevnega reda:


Psihološke storitve HEKATA – Pomoč pri odplačevanju dolga – dopolnitev vloge


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. Na podlagi poziva je Ana Miletić s.p. podala poročilo o aktivnosti Družinskega centra Prebold za leta 2009, 2010 in 2011 s številom ur in udeležencev. 


Henrika Gominšek je bila mnenja da je potrebno najemnino poravnati. Enakega mnenja je bila tudi Cvetka Napotnik.


Župan – stvari za nazaj ne moremo urejati, Ana Miletič s.p. naj pripravi program centra za leto 2012, da ga upoštevamo pri pripravi Proračuna za leto 2012.


Sprejet je bil naslednji:


Sklep št. 7:


Ani Miletić s.p.  se  ne oprosti plačilo dolga za najemnine  za leta 2008, 2009 in 2010 v znesku  1.900,25 €.


K 8.  točki dnevnega reda:


Prošnja za pomoč pri plačilu stroškov bivanja v institucionalni oskrbi


CSD Žalec je podal vlogo – prošnjo za pomoč pri plačilu stroškov bivanja v institucionalni oskrbi za Sever Jureta iz Latkove vasi, ki je bil 15 dni v VDC Golovec Celje, kamor ga je napotila delavka CSD Žalec. Znesek bivanja je bil 551,85 €, katerega njegova mati ne želi poravnati. 


Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji:


Sklep št. 8:


Občina Prebold prispeva CSD Žalec  250,00 € za pomoč pri plačilu bivanja v institucionalni oskrbi za Sever Jureta.


K  9.  točki dnevnega reda:


Razno


Jolanda Stojnić je povprašala, kaj je z neplačniki najemnin  občinskih stanovanj, kakšno je stanje in kakšen je dolg na stroških za ogrevanje. Predlagala je, da bi bil tudi predstavnik Občine v kurilnem odboru. Potrebna bo tudi zamenjava kotla.


Franc Škrabe – na naslednjo sejo Odbora bomo vabili upravnike stanovanj, da poročajo in predstavijo realizacijo zahtev odbora po zapisniku 3. seje z dne,16.2.2011  in poročajo o stanju novih dolžnikov. 


Seja je bila končana ob 18.55  uri.


Posredovano:


•
Županu


•
članom odborov 



Predsednik 

Odbora za negospodarstvo 

in javne službe družbenih dejavnosti


Škrabe Franc

