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

Številka:   0327/1/2010-
Datum:   30.11. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K

8. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA V SREDO, 
DNE,  30.11. 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 in Cvetka Napotnik.
Opravičen: Marjan Golavšek in Boris Virant s.p..
Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Marija Pušnik – SIPRO, Kač Klaudija.

Preden je bil sprejet dnevni red, je predsednik uvodoma pozdravil vse prisotne člane.
Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s 
predsednikom 8 članov in da je odbor sklepčen. Prebral je predlagani dnevni red, ki 
je bil soglasno sprejet.
- ugotovitev prisotnosti
- sprejem dnevnega reda
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 

družbenih dejavnosti z dne 9.11.2011
2. Dolžniki najemniških stanovanj - ZAUPNO!
3. Obravnava predloga proračuna Občine Prebold za leto 2012
4. Predlog Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju 

Občine Prebold 
5. Razno.

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 7. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 9. 11. 2011
Na podani zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 7. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 9.11. 2011.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled dolžnikov najemniških stanovanj :
Ga. Pušnik Marija iz podjetja Sipro je predstavila stanje dolžnikov na dan 30.9.2011. 
V času od zadnje seje odbora  16.2.2011 smo se večkrat sestali s občinsko upravo 
na rednih sestankih, kjer smo sprotno usklajevali stanje dolžnikov, ki se pošlje vsake 
3 mesece in stanje dolžnikov na dan 30. 9. 2011 je sledeče : ZAUPNO!
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Župan: Lastnik objekta Medlog 23a je RS, občina ni zmožna vzdrževati objekta na 
naslovu Medlog 23 a v Celju in je že večkrat poskušala predati objekt, vendar 
neuspešno.

Sprejet je bil naslednji 
Sklep št. 2:
Izločimo objekt na naslovu Medlog 23 a, dostavi se dokumentacija, katera 
stanovanja so zasedena.

Zapisnik se posreduje občinskemu svetu.

Ker se je g. Virant opravičil, je predsednik prebral  poročilo upravnika, da so vsi 
dolžniki poravnali obveznosti, razen: ZAUPNO!

K 3. točki dnevnega reda:
Obravnava predloga proračuna Občine Prebold za leto 2012

Župan je predstavil osnutek proračuna Občine Prebold za leto 2012 s prihodki in 
odhodki. Proračun je naravnan varčevalno, večino na Rebalansu iz leta 2011, kjer so 
bila sredstva zmanjšana v povprečju za 10%. Podprti bodo projekti, ki bodo 
sofinancirani s strani ministrstev in EU, odnosno fundacij. Predlagamo zmanjšanje 
investicije na področju nabave gasilskega avtomobila in ta sredstva v letu 2012 
namenimo dokončanju obnove vrtca. Potrebno je poiskati novo lokacijo za 
Zgodovinsko zbirko.
Do sedaj smo staršem priznali 30% oprostitev plačila, za kar smo se odločili, ko je 
propadla TT Prebold in ko je bil vrtec prazen. Podan je bil predlog, da bi v letu 2012 
obdržali 10 % oprostitev. 
Franc Škrabe – glede na to, da se znižajo razredi za plačilo vrtca in bo sedaj najvišji 
razred 77% in ne več 80% kot do sedaj, predlaga, da obdržimo 7% oprostitev za vse 
občane občine Prebold, ne glede na to, v kateri vrtec so vključeni.
Sprejet je bil naslednji:

SKLEP št. 5:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme 7% oprostitev plačila vrtca za 
vse občane Občine Prebold, ne glede na kraj vključitve otroka v vrtec.
Matej Golavšek je predlagal, da se črta gasilsko vozilo iz proračuna za leto 2012.
Župan je predlagal, da skrčimo investicije v ceste in v gasilsko vozilo. Sredstva 
usmerimo v dokončanje izgradnje vrtca.
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP št. 6:
V proračunu za leto 2012  se:
-na  PP  09001 – OŠ Prebold – OE Vrtec   poveča na kontu 412921 Plačilo 
razlike med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev 
- na PP 04012 Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP se zmanjšajo sredstva  na 
kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 
-na PP 03004 Financiranje dejavnosti GD se zmanjšajo sredstva na kontu 
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za nakup 
gasilskega vozila se prestavijo v leto 2013.



3

K4. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine 
Prebold 
V času javne razprave je prispela pripomba PGD Sv. Lovrenc na Pravilnik in sicer je 
bila pripomba v 2 točkah v 33. členu:
- v 4. točki se doda projekt kulturno – etničnega pomena 
- v 5. točki se pri ciljnih skupinah spremeni pri vseh občanih (vključuje širšo 

javnost).
Predsednik je razložil, da je etnološka prireditev navedena že v 29. členu, zato se 
prva pripomba ne upošteva, druga pripomba pa se upošteva in v 1. alineji 5. točke  
dodamo namesto vse občane – širšo javnost. 

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep :

SKLEP št. 7:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu Občine Prebold sprejem Pravilnika za vrednotenje 
programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold.

K5 točki dnevnega reda:
6. Razno.

Matej Golavšek je podal vprašanje glede cene zimske šole v naravi?
Župan je razložil, da letos OŠ Prebold ni prišla v izbor CŠOD, zato so izbrali Hotel na 
Pohorju, kjer je nastanitev dražja,  poleg tega so dragi učitelji in prevoz. Cena znaša 
280,00 €. Pozvali bomo šolo naj naredi točno finančno konstrukcijo zimske šole v 
naravi za leto 2012. Šola je podala predlog, da bi občina povečala sredstva, vendar 
ostane znesek enak kot za leto 2011, to je 2.300,00 €.

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 
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8. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   DNE,  30.11. 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 in Cvetka Napotnik.

Opravičen: Marjan Golavšek in Boris Virant s.p.. 

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, Marija Pušnik – SIPRO, Kač Klaudija.



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

Predsednik Škrabe Franc je ugotovil, da je na seji odbora prisotnih skupaj s predsednikom 8 članov in da je odbor sklepčen. Prebral je predlagani dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

· ugotovitev prisotnosti

· sprejem dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 9.11.2011

2. Dolžniki najemniških stanovanj  - ZAUPNO!

3. Obravnava predloga proračuna Občine Prebold za leto 2012

4. Predlog Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold 

5. Razno.



K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 7. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 9. 11. 2011 

Na podani zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet naslednji sklep:



Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 7. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 9.11. 2011.



K 2. točki dnevnega reda:

Pregled dolžnikov najemniških stanovanj :

Ga. Pušnik Marija iz podjetja Sipro je predstavila stanje dolžnikov na dan 30.9.2011. V času od zadnje seje odbora  16.2.2011 smo se večkrat sestali s občinsko upravo na rednih sestankih, kjer smo sprotno usklajevali stanje dolžnikov, ki se pošlje vsake 3 mesece in stanje dolžnikov na dan 30. 9. 2011 je sledeče : ZAUPNO!



Župan: Lastnik objekta Medlog 23a je RS, občina ni zmožna vzdrževati objekta na naslovu Medlog 23 a v Celju in je že večkrat poskušala predati objekt, vendar neuspešno.



Sprejet je bil naslednji 

Sklep št. 2:

Izločimo objekt na naslovu Medlog 23 a, dostavi se dokumentacija, katera stanovanja so zasedena.



Zapisnik se posreduje občinskemu svetu.





Ker se je g. Virant opravičil, je predsednik prebral  poročilo upravnika, da so vsi dolžniki poravnali obveznosti, razen: ZAUPNO!



K 3. točki dnevnega reda:

Obravnava predloga proračuna Občine Prebold za leto 2012



Župan je predstavil osnutek proračuna Občine Prebold za leto 2012 s prihodki in odhodki. Proračun je naravnan varčevalno, večino na Rebalansu iz leta 2011, kjer so bila sredstva zmanjšana v povprečju za 10%. Podprti bodo projekti, ki bodo sofinancirani s strani ministrstev in EU, odnosno fundacij. Predlagamo zmanjšanje investicije na področju nabave gasilskega avtomobila in ta sredstva v letu 2012 namenimo dokončanju obnove vrtca. Potrebno je poiskati novo lokacijo za Zgodovinsko zbirko. 

Do sedaj smo staršem priznali 30% oprostitev plačila, za kar smo se odločili, ko je propadla TT Prebold in ko je bil vrtec prazen. Podan je bil predlog, da bi v letu 2012  obdržali 10 % oprostitev. 

Franc Škrabe – glede na to, da se znižajo razredi za plačilo vrtca in bo sedaj najvišji razred 77% in ne več 80% kot do sedaj, predlaga, da obdržimo 7% oprostitev za vse občane občine Prebold, ne glede na to, v kateri vrtec so vključeni.

Sprejet je bil naslednji:



SKLEP št. 5: 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme 7% oprostitev plačila vrtca za vse občane Občine Prebold, ne glede na kraj vključitve otroka v vrtec.

Matej Golavšek je predlagal, da se črta gasilsko vozilo iz proračuna za leto 2012.

Župan je predlagal, da skrčimo investicije v ceste in v gasilsko vozilo. Sredstva usmerimo v dokončanje izgradnje vrtca.

Sprejet je bil naslednji 



SKLEP št. 6: 

V proračunu za leto 2012  se:

-na  PP  09001 – OŠ Prebold – OE Vrtec   poveča na kontu 412921  Plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev 

- na PP 04012 Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP se zmanjšajo sredstva  na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

-na PP 03004 Financiranje dejavnosti GD se zmanjšajo sredstva  na kontu 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za nakup gasilskega vozila se prestavijo v leto 2013.





K4. točki dnevnega reda:

Predlog Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold 

V času javne razprave je prispela pripomba PGD Sv. Lovrenc na Pravilnik in sicer je bila  pripomba v 2 točkah  v 33. členu:

· v 4. točki se doda projekt kulturno – etničnega pomena 

· v 5. točki se pri ciljnih skupinah spremeni pri vseh občanih (vključuje širšo javnost).

Predsednik je razložil, da je etnološka prireditev navedena že v 29. členu, zato se prva pripomba ne upošteva, druga pripomba pa se upošteva in v 1. alineji 5. točke  dodamo namesto vse občane – širšo javnost. 

 

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep :



SKLEP št. 7:

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Prebold sprejem Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold.



K5 točki dnevnega reda:

6. Razno.



Matej Golavšek je podal vprašanje glede  cene zimske šole v naravi?

Župan je razložil, da letos OŠ Prebold ni prišla v izbor CŠOD, zato so izbrali Hotel na Pohorju, kjer je nastanitev dražja,  poleg tega so dragi učitelji in prevoz.  Cena znaša 280,00 €. Pozvali bomo šolo naj naredi točno finančno konstrukcijo zimske šole v naravi za leto 2012. Šola je podala predlog, da bi občina povečala sredstva, vendar ostane znesek enak kot za leto 2011, to je 2.300,00 €.



Seja je bila končana ob 19.00 uri.





		Posredovano:

· Županu

· članom odborov 

		Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 
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