
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: 0327/1/2010-8
Datum:  23. 3. 2011 

Z  A  P  I  S  N  I  K
9. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   
DNE,  18.1.2012 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.
Opravičen:  Marjan Golavšek. 

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak

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 8. seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 30.11. 2011 

2. Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 
3. Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Prebold 

za leto 2012
4. Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 

za leto 2012
5. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki 

niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012
6. Razno – priprava prireditve  za slovenski kulturni praznik - 8. februar 

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 8. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 30.11.2011.

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 8. Seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti z dne 30.11.2011.



K 2. točki dnevnega reda: Letni program športa Občine Prebold za leto 2012

Predsednik je predstavil Letni program športa Občine Prebold za leto 2012. Vsebina 
programa je podobna lanski. Športna zveza Prebold je podala pripombe, glede 
znižanja sredstev, vendar je predsednik obrazložil da so se sredstva znižala na vsek 
proračunskih postavkah, zaradi finančne krize. Predlaga, da se Letni program športa
Občine Prebold za leto 2012 da v javno razpravo do 03.02.2012, se objavi na spletni 
strani in bo posredovan vsem športnim društvom, klubom, zvezi, itd.

Sklep št. 2 :
Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 se posreduje v javno 
obravnavo do 03.02.2012.

K 3. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje programov športa na 
območju občine Prebold za leto 2012

Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju 
Občine Prebold za leto 2012. Sredstva 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 v športu 
največ 15%, za delovanje društev, njihove zveze in promocije športa največ 5%. 
Višina razpisnih sredstev za sofinanciranje programov športa je 20.000,00 €. Na 
razpis se je potrebno prijaviti do 3. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne 
vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva. Javna predstavitev razpisa bo v sredo, 
25.1.2012 ob 17. uri v sejni sobi Občine Prebold.

Matej Golavšek: Želeli bi si ogledati  poročilo glede koriščenja sredstev v lanskem 
letu.

Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje tričlansko 
komisijo v sestavi Škrabe Franci, Tjaša Skočaj in Matej Golavšek.

Po razpravi je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 3 :
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold 
za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje vsem 
športnim društvom in drugim klubom Občine Prebold, ŠZ Prebold, OŠ in Vrtcu 
Prebold ter Društvu upokojencev Prebold.

Sklep št. 4 :
Imenuje se tričlanska komisija za pripravo predloga razdelitve v sestavi: Franci 
Škrabe, Tjaša Skočaj in Matej Golavšek



K 4. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012

Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Občine Prebold za leto 2012. Višina razpisanih 
sredstev za sofinanciranje: program ljubiteljske kulture 8000,00€, kulturni projekti in 
prireditve 6000,00€, Pihalni orkester 9000,00 €. Na razpis se je potrebno prijaviti do 
3. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 dni od dneva prejema 
poziva. Javna predstavitev razpisa bo v sredo, 25.1.2012 ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Prebold.

Marko Repnik: Moje mnenje je, da bi bilo potrebno določiti katere prireditve oziroma 
projekte ima občina namen sofinancirati. Kot npr. prireditev za Slovenski kulturni 
praznik - 8. februar, saj bi tako, za to prireditev že bil določen izvajalec za naslednje 
leto.
Zanima me, če je možno, v kolikor bi del denarja, ki je namenjen za projekte ostal, če
bi ga bilo mogoče koristiti na programih ljubiteljske kulture.

Franci Škrabe: Razpis v takšni obliki (z že določenimi prireditvami) smo že imeli,nato 
pa smo ugotovili, da to ni najboljša rešitev, zato smo razpis popravili v današnjo 
obliko.

Župan: Potrebno bo dobro pregledati prijavljene prireditve in ugotoviti ali le-te 
spadajo pod kulturne prireditve.

Franci Cigler: društva se trudimo za čim višji kulturni nivo, občina pa se trudi po 
svojih močeh. Poskrbeti moramo, da bo denar smotrno razdeljen, saj ga ni veliko. Da 
bomo s tem spodbudili delovanje društev in ostalih kulturnikov.

Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje komisijo v sestavi 
Franci Škrabe, Tjaša Skočaj, Marko Repnik ter Franci Cigler.

Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 5 : Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se 
posreduje vsem društvom, ki se ukvarjajo  s kulturo.

Sklep št. 6 :
Imenuje se komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev v sestavi: Franci 
Škrabe, Franci Cigler, Marko Repnik in Tjaša Skočaj Klančnik.

K 5. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, 
organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za 
leto 2012

Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij 
in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v  Občini Prebold za leto 2012. Višina 
razpisnih sredstev za sofinanciranje prireditev in ostalih dejavnosti je: dejavnosti 
veteranski organizaciji 1.130,00 €, dejavnost upokojenskim društvom 2.100,00 € ter 



dejavnostim humanitarnih in socialnih organizacij 1.250,00 €. Na razpis se je 
potrebno prijaviti do 3. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 
dni od dneva prejema poziva. 

Sklep št. 7: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in 
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v  Občini Prebold za leto 2012 se 
objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje društvom v Občini 
Prebold.

K 6. točki dnevnega reda: Razno – priprava prireditve za Slovenski kulturni 
praznik – 8. februar

Predsednik je povedal, da za letošnji Slovenski kulturni praznik še nimamo nobenega 
izvajalca in prosil člane odbora (predvsem kulturnike), da predlagajo oziroma se 
javijo izvajalci te prireditve.

V razpravi je bilo dogovorjeno, da bo prireditev za slovenski kulturni praznik 8. 
Februar, pripravilo in vodilo društvo DPD Svoboda. Prireditev bo 07.02.2012 ob 19. 
uri v dvorani knjižnice Prebold. 

Seja je bila končana ob 18.15 uri.

Posredovano:
 Županu
 članom odborov 

Predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti

Škrabe Franc 



OOBČINA PREBOLD

Odbor za negospodarstvo in javne 

     službe družbenih dejavnosti

      Hmeljarska  cesta 3, 3312 Prebold

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



Številka: 0327/1/2010-8

Datum:  23. 3. 2011 



Z  A  P  I  S  N  I  K

9. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014, KI JE BILA  V SREDO,   DNE,  18.1.2012 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.

Opravičen:  Marjan Golavšek. 



Drugi prisotni: župan Vinko Debelak



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 8. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 30.11. 2011 

2. Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 

3. Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Prebold za leto 2012

4. Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012

5. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012

6. Razno – priprava prireditve  za slovenski kulturni praznik - 8. februar 





K 1. točki dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 8. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 30.11.2011. 



Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 8. Seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 30.11.2011.





K 2. točki dnevnega reda: Letni program športa Občine Prebold za leto 2012



Predsednik je predstavil Letni program športa Občine Prebold za leto 2012. Vsebina programa je podobna lanski. Športna zveza Prebold je podala pripombe, glede znižanja sredstev, vendar je predsednik obrazložil da so se sredstva znižala na vsek proračunskih postavkah, zaradi finančne krize. Predlaga, da se  Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 da v javno razpravo do 03.02.2012, se objavi na spletni strani in bo posredovan vsem športnim društvom, klubom, zvezi, itd.





Sklep št. 2 :

Letni program športa Občine Prebold za leto 2012 se posreduje v javno obravnavo do 03.02.2012.



K 3. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Prebold za leto 2012



Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold za leto 2012. Sredstva 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 v športu največ 15%, za delovanje društev, njihove zveze in promocije športa največ 5%. Višina razpisnih sredstev za sofinanciranje programov športa je 20.000,00 €. Na razpis se je potrebno prijaviti do 3. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva. Javna predstavitev razpisa bo v sredo, 25.1.2012 ob 17. uri v sejni sobi Občine Prebold.



Matej Golavšek: Želeli bi si ogledati  poročilo glede koriščenja sredstev v lanskem letu.



Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje tričlansko komisijo v sestavi Škrabe Franci, Tjaša Skočaj in Matej Golavšek.

 



Po razpravi je bil sprejet naslednji:



Sklep št. 3 : 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Prebold za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje vsem športnim društvom in drugim klubom Občine Prebold, ŠZ Prebold, OŠ in Vrtcu Prebold ter Društvu upokojencev Prebold.



Sklep št. 4 : 

Imenuje se tričlanska komisija za pripravo predloga razdelitve v sestavi: Franci Škrabe, Tjaša Skočaj in Matej Golavšek









K 4. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012



Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Prebold za leto 2012. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje: program ljubiteljske kulture 8000,00€, kulturni projekti in prireditve 6000,00€, Pihalni orkester 9000,00 €. Na razpis se je potrebno prijaviti do 3. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva. Javna predstavitev razpisa bo v sredo, 25.1.2012 ob 17. uri v sejni sobi Občine Prebold.



Marko Repnik: Moje mnenje je, da bi bilo potrebno določiti katere prireditve oziroma projekte ima občina namen sofinancirati. Kot npr. prireditev za Slovenski kulturni praznik -  8. februar, saj bi tako, za to prireditev že bil določen izvajalec za naslednje leto.

Zanima me, če je možno, v kolikor bi del denarja, ki je namenjen za projekte ostal, če bi ga bilo mogoče koristiti na programih ljubiteljske kulture.



Franci Škrabe: Razpis v takšni obliki (z že določenimi prireditvami) smo že imeli,nato pa smo ugotovili, da to ni najboljša rešitev, zato smo razpis popravili v današnjo obliko.



Župan: Potrebno bo dobro pregledati prijavljene prireditve in ugotoviti ali le-te spadajo pod kulturne prireditve.



Franci Cigler: društva se trudimo za čim višji kulturni nivo, občina pa se trudi po svojih močeh. Poskrbeti moramo, da bo denar smotrno razdeljen, saj ga ni veliko. Da bomo s tem spodbudili delovanje društev in ostalih kulturnikov.



Za oceno programov in pripravo razdelitve sredstev Odbor imenuje komisijo v sestavi Franci Škrabe, Tjaša Skočaj, Marko Repnik ter Franci Cigler.



Sprejet je bil naslednji:



Sklep št. 5 : Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje vsem društvom, ki se ukvarjajo  s kulturo.



Sklep št. 6 : 

Imenuje se komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev v sestavi: Franci Škrabe, Franci Cigler, Marko Repnik in Tjaša Skočaj Klančnik.



K 5. točki dnevnega reda: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Prebold za leto 2012



Predsednik je predstavil Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v  Občini Prebold za leto 2012. Višina razpisnih sredstev za sofinanciranje prireditev in ostalih dejavnosti je: dejavnosti veteranski organizaciji 1.130,00 €, dejavnost upokojenskim društvom 2.100,00 € ter dejavnostim humanitarnih in socialnih organizacij 1.250,00 €. Na razpis se je potrebno prijaviti do 3. februarja do 12.ure. Rok dopolnitve nepopolne vloge pa je 3 dni od dneva prejema poziva. 



Sklep št. 7: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v  Občini Prebold za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine Prebold in se posreduje društvom v Občini Prebold.



K 6. točki dnevnega reda: Razno – priprava prireditve za Slovenski kulturni praznik – 8. februar



Predsednik je povedal, da za letošnji Slovenski kulturni praznik še nimamo nobenega izvajalca in prosil člane odbora (predvsem kulturnike), da predlagajo oziroma se javijo izvajalci te prireditve.



V razpravi je bilo dogovorjeno, da bo prireditev za slovenski kulturni praznik 8. Februar, pripravilo in vodilo društvo DPD Svoboda. Prireditev bo 07.02.2012 ob 19. uri v dvorani knjižnice Prebold. 





Seja je bila končana ob 18.15 uri.
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