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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD  

 

Številka: 0322-0004/2022 

Datum:  20.6.2022 

 

ZAPISNIK 26. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA, KI JE BILA V TOREK, 20.6.2022, OB 19.00 URI V SEJNI SOBI 

OBČINE PREBOLD 

 

Seja se je začela ob 19.00 uri.  
 

Navzoči so bili naslednji člani komisije: Miha Fonda, mag. Marko Repnik, Marjan Golavšek, 

mag. Boris Kupec. 
 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, Tjaša Skočaj Klančnik 

 

Odsotni/opravičeni: predsednik Franc Škrabe.  

 

AD1 

Ugotovitev prisotnosti članov komisije in potrditev predlaganega dnevnega reda; 

Član komisije mag. Marko Repnik je ugotovil, da so na seji komisije prisotni štirje člani in da 

je komisija sklepčna. 

 

AD2 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 

Član komisije mag. Marko Repnik je predstavil dnevni red. Predlagan je bil naslednji dnevni 

red: 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

4. Soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Prebold 

5. Vodenje in delovanje Medgeneracijskega centra Prebold (zaposlitev) 

6. »Povezovanje turističnih potencialov SSD – PTP SSD« 

7. Razno 
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V zvezi z dnevnim redom so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlagan dnevni 

red. 

 

AD3 

Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

Član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. Repnik Marko je prebral 

zapisnik 25. seje komisije in podal pregled realizacije sklepov.  

 

Člani komisije so s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep: 

 

2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 25. seje. 

 

AD4 

Soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Prebold 

 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na 25. seji obravnavala vlogo za 

izdajo soglasja k delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Prebold za leto 2021. Ker vloga ni bila 

popolna, je bil Svet zavoda OŠ Prebold, pozvan k dopolnitvi. Komisija za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja je ponovno obravnavala dopolnjeno vlogo za izdajo soglasja k delovni 

uspešnosti ravnatelja OŠ Prebold in sprejela sklep, da se k delovni uspešnosti za ravnatelja OŠ 

Prebold, ne poda soglasje. Negativno soglasje se izda predvsem, zaradi dejanj ravnatelja v 

času epidemije ter zaradi večkratnega nepravočasnega posredovanja zahtevane dokumentacije 

s strani OŠ Prebold.  

 

Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:  

 

3.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 

Občine Prebold, da ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost za 

leto 2021 ravnatelju Osnovne šole Prebold. 

 

AD5 

Vodenje in delovanje Medgeneracijskega centra Prebold (zaposlitev) 

 

Župan Vinko Debelak je povedal, da se Projekt Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljne 

aktivnosti MCP zaključuje konec novembra 2022. V sklopu projekta je bila izvedena 

zaposlitev (vodja MCP) za čas trajanja projekta. Ker je Medgeneracijski center Prebold dobro 

sprejet med občani in širše ter se v sklopu le tega izvaja veliko izobraževanj, dogodkov, 

prireditev, se predlaga, da MCP deluje še naprej. Za vodenje in izvajanje programa v MCP je 

zato od 1.12.2022 potrebna dodatna zaposlitev. Predlaga se zaposlitev vodje MCP za določen 

čas 5 let. Soglasje k dodatni zaposlitvi so podprli tudi člani Odbora za negospodarstvo in 

javnih služb družbenih dejavnosti. 

 

Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:  

 

4.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja, da se kadrovski načrt 

razširi za eno dodatno delovno mesto za vodjo Medgeneracijskega centra Prebold.   
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AD6   

»Povezovanje turističnih potencialov SSD – PTP SSD« 

 

Skupni projekt Povezovanje turističnih potencialov SSD je bil predstavljen na 49. seji 

Območnega sveta Območnega razvojnega partnerstva SSD, sodelujoče občine so prejele v 

podpis izjavo o sodelovanju na projektu 6.6.2022. Na 16. seji Upravnega odbora LAS 

Spodnje Savinjske doline (UO LAS SSD), ki je bila dne 7.6.2022,  so člani sprejeli sklep o 

soglasju k prijavi projektnega predloga »Povezovanje turističnih potencialov SSD – PTP 

SSD«. Sklep o soglasju k prijavi, mora sprejeti še skupščina LAS SSD, rok za oddajo vloge je 

30.6.2022. 

 

Cilj operacije je prepoznava razvojnih potencialov turistične destinacije Spodnje Savinjske 

doline ter promocija glavnih turističnih prednosti vseh šestih lokalnih skupnosti. Z izdelavo 

Strategije razvoja turizma Spodnje Savinjske doline in izdelavo skupnega kataloga ponudbe 

želimo celovito nasloviti možnosti razvoja turizma in zalednih aktivnosti, promovirati 

obstoječo ponudbo ter usmeriti fokus razvoja v digitalno promocijo in rezervacijo, zeleno 

turistično destinacijo ter v izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev lokalnih turističnih 

vodnikov. Občina bo v sklopu operacije pridobila nakup in postavitev pametne klopi in 

zaslona z informacijami, izdelan bo katalog ponudbe v SSD, izdelala se bo Strategija razvoja 

turizma v SSD 2022 – 2026. V sklopu operacije bo ZKŠT Žalec zaposlil vodjo projekta, ki bo 

sofinanciran s strani ZKŠT Žalec in sredstev EU. 

 

Ker Občina Prebold v Proračunu občine Prebold za leto 2022 nima predvidene proračunske 

postavke in sredstev za izvedbo projekta »Povezovanje turističnih potencialov SSD – PTP 

SSD« se predlaga, da se v proračun doda nova proračunska postavka 04075 LAS 

"Povezovanje turističnih potencialov SSD" ter dopolni Načrt razvojnih programov za projekt 

LAS "Povezovanje turističnih potencialov SSD". 

Sklep ima finančne posledice za leto 2023 v skupni vrednosti 14.249,91 €, na odhodkovni 

strani v višini 4.905,71 € in prihodkovni strani v višini 9.344,20 €. 

 

 

AD 7 

Razno 

 

Župan Vinko Debelak je povedal, da smo se sestali z vodjo SOU Velenje, kjer smo govorili o 

dodatnih skupnih službah, predvsem, o vključitvi računovodstva v SOU. Na občini je trenutno 

le ena računovodkinja za katero nimamo nadomeščanja v primeru bolniškega staleža, dopusta, 

itd.  V kolikor se občina odloči za vključitev računovodstva, je le to možno v januarju 2023, 

ker pomeni, da bi bila služba računovodstva sofinancirana v višini 45%. Vendar pa nam to ne 

omogoča nadomeščanja v primeru odsotnosti. Ena izmed možnosti je tudi ustanovitev skupne 

občinske uprave z Občinama Vransko in Tabor, v primeru ustanovitve nove skupne občinske 

uprave, bi bilo možno vsaj začasno oziroma osnovno nadomeščanje, saj občine uporabljajo 

isti računovodski program. V tem primeru bi bilo sofinanciranje v višini 30 %.  

 

Občine Prebold, Polzela in Žalec pristopamo k skupnemu projektu Vodovodni sistem 

Šempeter, gre za štiri sklope projekta (1 –vodohram Matke – Likovič, 2-vodovod Matke 

Likovič, 3 - vodovod Matke Šešče, 4 -vodovod Savinja Aero), ocenjena vrednost je 

2.027.500,00 €. Za sklop 1,2,3 smo investitorke občine Prebold 16%, Polzela 29 %, Žalec 

55%, sklop 2 sta investitorki občini Polzela in Žalec. V tem projektu bi bila Občina Prebold 

vodilni partner, saj bi se s projektom prijavili na razpis za prijavo projektov iz Načrta za 

okrevanje in odpornost. Trenutno smo v fazi izdelave projektne dokumentacije. 
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V ZP Prebold prihaja do težav z ordinacijo dr. Majcenove (nadomeščanja, neizpolnjevanje 

koncesijske pogodbe,…), smo v kontaktu z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, s katerim 

poskušamo rešiti težavo. 

 

Ker s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje ne pridobimo soglasja k dodatni koncesiji 

splošne medicine, hkrati pediater zaradi širitve v II. nadstropju ne bo potreboval prostorov, se 

predlaga, da ne bi šli v izgradnjo dodatne ambulante, ki bi bila sofinancirana s strani 

ministrstva, saj vsaj v prihodnjem letu še ne bomo imeli najemnika, ki bi ambulanto koristil. 

 

Prejeli smo ocenjeno vrednost stroška prenove kuhinje v vrtcu, ki znaša 470.000,00 €, zaradi 

zelo visoke cene rekonstrukcije, bomo pridobili še dokumentacijo ter ocenjeno vrednost za 

izgradnjo nove kuhinje.  

 

V izdelavi je pridobivanje dokumentacije za izgradnjo bazenskega vhoda, planira se pričetek 

gradnje konec septembra. Predlagali bi, da se tekom gradnje izvede razpis za sovlagatelja v 

gostinski lokal, ki bi po novem obratoval celo leto. 

 

Župan je predstavil idejni projekt za izgradnjo nove kulturne dvorane s pripadajočimi objekti. 

Predlaga, da se že v projektni dokumentaciji določi fraznost gradnje. 

 

Boris Kupec meni, da bi bilo dobro razmisliti, če sploh potrebujemo takšno novogradnjo. 

Vsekakor pa je potrebno pripraviti tudi oceno stroška obratovanja takšnega objekta za 5-10 

let.  

 

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so se strinjali s predlogi župana.  

 

Seja komisije je bila zaključena ob 20.15 uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Tjaša Skočaj Klančnik 

 

 

 

Posredovano: 
- predsedniku in članom komisije, 

- županu, 

- arhiv. 

Član Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

mag. Marko Repnik 

 


