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OBČINA PREBOLD 

Številka: 0328-10/2019 

Datum: 04.12.2020 

Z A P I S N I K 
 

10. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je bila v 

sredo, 25. novembra 2020 ob 18.00 uri, v dvorani Prebold. 

 

Prisotni člani Odbora: Matija Jager, Miha Fonda, Mirko Stojnić, Matjaž Dolinar, Branko 

Verk, Tadej Japundža in Marija Plevčak. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Mojca Jeram, Damjan Drakšič. 

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, G. Matjaž Zakonjšek, g. Igor Glušič, g. Anton 

Vesolak in tajnik odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne, še posebej predstavnika podjetja JKP d.o.o. 

Žalec g. Direktorja g. Matjaža Zakonjšek in g. Igorja Glušič, na 10. seji Odbora ter ugotovil, 

da so na seji prisotni navedeni člani. 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 7 članov kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 10. seje Odbora; 

Predsednik odbora je prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani dobili z vabilom.  

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije. 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

3. Potrditev zapisnika 9. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe. 

4. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

5. Obravnava Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 

obdobje 2021 - 2024. 

6. Obravnava Predloga plana JKP d.o.o. za vodovode na območju Občine Prebold za 

obdobje 2021 - 2022. 

7. Predlog nabave opreme in gasilske tehnike za PGD za obdobje 2020-2024. 

8. Obravnava Predloga tržnega reda na kmečki tržnici Prebold. 

9. Obravnava predloga proračuna občine Prebold za leti 2021 in 2022. 

10. Razno. 

 

Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrdi predlagani 

dnevni red 10. seje.  
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AD3) 

Potrditev zapisnika 9. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe; 

Predsednik odbora je podal poročilo skladno s predlogom zapisnika. Povedal je, da so bili 

predlagani sklepi posredovani ustreznim prejemnikom, ter realizirani, Odlok o plakatiranju je 

v javni obravnavi. 

Glede 6. točke; Obravnava vloge ga. Brigite Petek (Bella Vita) za preureditev prostorov in 

širitev dejavnosti, je predsednik vprašal g. Župana ali je bila v tem času opravljena kakšna 

aktivnost? 

Župan je povedal, da je bila ga. Petek na razgovoru. Najemna pogodba poteče maja 2021, v 

tem času pa bo potrebno na nivoju občine in delovnih teles doreči kako in kaj se bo na 

območju ZD Prebold dokočno uredila pediatrija. Po dokončni odločitvi glede ureditve 

pediatrije na sami lokaciji ZD se bo tudi sporočilo ga. Petek glede nadaljnjega najema 

prostorov. 

Pri 7. točki; Seznanitev z rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Prebold je g. Vesolak povedal, da je Občina Prebold prejela obvestilo s 

strani Ministrstva za finance, ki je glede na situacijo za najmanj dve leti podaljšalo veljavnost 

Pravilnika za sofinanciranje, naloga odbora bo le potrditev spremembe obdobja veljavnosti.  

 

Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 9. 

seje.  

 

AD4) 

Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

Predsednik Odbora je prosil predstavnika podjetja JKP Žalec d.o.o. za obrazložitev točke. 

Direktor g. Zakonjšek je obširno predstavil elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode katerega pravna podlaga 

je uredba MEDO (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja UL RS, št. 87/2012). Uredba med vsemi natančnimi 

navodili za pripravo elaboratov obveznih gospodarskih javnih služb med drugim rešuje 

problem amortizacije, ki je dolga leta predstavljala težavo in med drugim določa tudi, da so 

službe dolžne izdelati elaborate vsako leto oziroma takrat, ko cene več ne pokrivajo stroškov 

v višini več kot 10% ali ko cene pokrivajo stroške v višini več kot 10% nad stroški izvajanja 

služb.  Elaborat o oblikovanju cen storitev za območje občine Prebold so člani odbora prejeli 

v gradivu za sejo. Obstoječe cene so bile v Občini Prebold sprejete s 1.3.2019. Iz priloženega 

elaborata in informativnega prikaza položnice je razvidno, da se nove cene storitev obveznih 

javnih služb za objekte priključene na javni vodovod in objekte priključene na čistilno 

napravo zvišajo, za objekte, ki niso priključeni na javni vodovod pa se cene znižajo. 

Informativni prikaz položnic je pripravljen brez in z upoštevanjem subvecije omrežnine 

odvajanja in čiščenja odpadnih vod. V obrazložitvi točke je g. Zakonjšek opisal sestavo 

stroškov storitev izvajanja obvezne javne službe najprej za področje oskrbe s pitno vodo, nato 

odvajanja in čiščenja odpadne vode ter na koncu tudi praznjenja grezničnih gošč. Cene 

storitev so razen omrežnine enake za vse občine SSD. Največje težave in povišanje cen 

predstavlja odvoz blata iz CČN, s čimer se srečujejo vsa podjetja v Sloveniji. Odvoz blata je 

bil cca 80,00 EUR/tono vendar zaradi prekinitve odvzema s strani Madžarske so cene odvoza 

blata enormno poskočile najprej na 150,00 EUR/tono v naslednjem letu pa so napovedane 

cene celo 240,00 EUR/tono. Trenutno veljavna pogodba s podjetje Saubermacher se izteče 
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1.5.2021 in po tem datumu bodo cene odvoza blata iz CČN sunkovito poskočile in to je 

največji dodatek povišanju cen storitev. 

Tajnik OU je vprašal kaj pomeni navedba v Elaboratu; Dejstvo, da je pozitiven poslovni izid 

v letu 2019 v glavnem posledica kratkoročnega vpliva višjega faktorja onesnaženja Mlekarne 

Celeia. Premalo zaračunani stroški se niso prenesli v predračunsko kalkulacijo cen za leto 

2021? 

G. Zakonjšek je pojasnil, da je bil neplačani dolg Mlekarne Celeia zaradi faktorjev 

onesnaženosti v letu 2019, za katerega je podjetje JKP d.o.o. šlo v tožbo in znesek tudi 

izterjalo. Obveznost je bila iz leta 2019 in ker je bila nesporna terjatev so le to v zaključnem 

računu 2019 tudi upoštevali, priliv pa je bil v letu 2020.  

G. Verk je glede na predvideno spremembo cene s 1.1.2021 vprašal, kako so kalkulirali ceno 

odvoza blata iz CČN katera naj bi se spremenila 1.5.2021, za obdobje do takrat? Ali so 

upoštevali že napovedano višjo ceno z 1.1.2021 ali se lahko strošek po tem še dvigne? 

G. Zakonjšek pove, da je trenutna cena 150,00 eur/ tono, z 1.5.2021 je napovedana cena 

240,00 EUR/tono, v elaboratu pa so upoštevali ceno 200,00 EUR/tono katero želijo izpogajati 

pred podpisom nove pogodbe. 

G. Fonda je povedal, da aktivno spremlja to problematiko odvoza blata na področju celotne 

Slovenije že zadnjih nekaj mesecev in da to je velik problem ne samo v naši občini ampak v 

celotni Sloveniji. Povedal je tudi, da pogreša v zaključku elaborata, pri izračunih natančno in 

enostavno navedbo vzrokov za dvig cen, ki je sicer  v obširnem gradivu elaboratu napisana, 

vendar je potrebno celoten elaborat večkrat prebrati. Predstavnike podjetja JKP d.o.o. pa je 

prosil tudi za obrazložitev navedbe pri zaposlenih kjer piše, da v letu 2021 in 2022 ni 

predvidenih novih zaposlitev, potem pa piše da bo v letu 2022 število zaposlenih iz 18 zrastlo 

na 20. 

G. Zakonjšek pove, da imajo v podjetju enega zaposlenega, ki je že dve leti v bolniški in 

enega zaposlenega, ki bi lahko šel v penzijo vendar še ne bo šel. Na silo pa zaposlenega ne 

morejo poslati v penzijo. G. Glušič tudi pove, da je primerjava na leto 2019 ker v letu 2020 

Elaborata niso pripravljali, praktično pa je že v letu 2020 skupaj 20 zaposlenih. 

G. Dolinar vpraša kako je z cenami partnerjev za odvoz blata? Ali je predvidena cena 

zagotovljena ali lahko ceno partnerji dvignejo še na višjo kot je napovedana. 

G. Glušič pove, da cena ni zagarantirana ampak je ocenjena na podlagi razmer na trgu, ki jih 

spremljajo. Je pa  podjetje JKP d.o.o. Žalec pripravljeno na to, da lahko varno in brez posledic 

skladišči blato za cca 3 mesece saj vpliva na trg nimajo in je zelo nepredvidljiv. Lahko se celo 

zgodi, da se na javni razpis ne prijavi noben ponudnik, vendar glede na dolgoletno 

sodelovanje pričakujejo vsaj enega ponudnika s katerim bodo lahko izpogajali primerno ceno. 

G. Jager je vprašal kako je s primerjavo predvidenih višjih cen storitev z ostalimi sosednjimi 

občinami v regiji? 

G. Zakonjšek je povedal, da imajo dokaj primerljive cene z širšim območjem regije, vse javne 

službe pa bodo imele enake težave zaradi odvoza blata in bo primerjava bolj jasna, ko bodo le 

te pripravile nove elaborate s katerimi bodo šli v potrditev.  

G. Fonda je tudi vprašal kako je z napakami na infrastrukturi, predvsem pri tistih z novejšim 

datumom izgradnje (kanal Matke - Šešče, kanali v Dolenji vasi in razbremenilnik Prebold), ki 

očitno niso bili zgrajeni skladno z normativi in standardi. Starejši kanalizacijski vodi ve da so 

dotrajani, za te novejše pa je presenečen in ga je zanimalo kdo je odgovoren? 

G. Glušič je povedal, da črpališče na Lapurju deluje praktično 22 ur na dan in potem še tudi 

črpališče v Šeščak, ki vso to količino prečrpa še enkrat. To so posledice preteklih aktivnosti 

na infrastrukturi in na to JKP d.o.o. ne more vplivati. Sedaj se lahko vsi skupaj le potrudimo 

in saniramo prevzete težave in jih saniramo v okviru danih možnosti. Problematika ne samo v 

Občini Prebold so vdori zalednih vod v javno kanalizacijsko omrežje, ki povzročajo velike 

težave na CČN. 
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G. Debelak je povedal, da je v celotni Savinjski dolini težava z zgrajenim kanalizacijskim 

omrežjem, ki se je gradil z kohezijskimi sredstvi (Vegrad, SCT,....). Gradili so jih podjetja, ki 

so v stečaju in za te kanale nimamo nobene garancije zato se je to z blagoslovom DRI 

elegantno preneslo na Občine.  

G. Debelak je še dodal, da JKP d.o.o. Žalec v letu 2020 ni pripravljalo elaborata, je pa vsako 

leto poslovni načrt in zaključni račun, ki pa sta merodajna dokumenta iz katerih je lahko 

razvidno poslovanje podjetja. Pogreša poslovni načrt, ki bi bil podlaga odločitvi glede 

izdelave elaborata. Glede na predvideni dobiček 2020 v višini 188.000 EUR (pred plačilom 

davka), ki ga v letu 2021 več ne bo, verjetno zaradi Mlekarne Celeia, podjetje JKP d.o.o. 

izračunava dvig cen položnic s katerimi bi primanjkljaj na račun Mlekarne Celeia pokrivali 

vsi občani občin SSD. Obvezna gospodarska javna služba je oskrba s pitno vodo in odvajanje 

ter čiščenje odpadnih voda za gospodinjstva, za gospodarske subjekte pa je podjetje JKP 

Žalec d.o.o. na trgu in na podlagi tega ni upravičeno dvigovati cen vsem. Podjetje JKP Žalec 

d.o.o. širi nabor svojih dejavnosti z tistimi, ki spadajo na trg na trg. To ni več obvezna 

gospodarska javna služba ampak tržna dejavnost, ki se sicer lahko izvaja ampak ne na račun 

pavšala za vse občane SSD. Tudi nekateri indeksi; npr indeks plač, se mu zdijo previsoki saj 

takšen dvig plač gede na situacijo verjetno ni upravičen.  

G. Fonda je dodal, da se strinja z županom, da se še vedno ne ve kako dodatne aktivnosti  

vplivajo na stroške posameznih občin. 

  

Člani odbora so po obširni razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe se je seznanil z 

Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode in predlaga OS občine Prebold, da odloči o potrditvi 

elaborata.   

 

 

AD5) 

Obravnava Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 

obdobje 2021 - 2024; 

Predsednik Odbora je prosil predstavnika podjetja JKP Žalec d.o.o. za obrazložitev točke. 

 

G. Glušič pove, da je javno podjetje dolžno pripraviti program za naslednja 4 leta saj se 

obstoječe programsko obdobje izteka. Uredba določa postopek in obvezno vsebino programa, 

ki jo potrdi odgovorna oseba pripravljavca nato pa se predstavi OS. V programu je podrobno 

opisana struktura, postopki, vsebine in obseg dela.  

 

Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z 7 

glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa: 

4. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe se je seznanil s 

Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 

2021 - 2024. 

 

AD6)  

Obravnava Predloga plana JKP d.o.o. za vodovode na območju Občine Prebold za 

obdobje 2021 - 2022; 

Predsednik Odbora je prosil predstavnika podjetja JKP Žalec d.o.o. za obrazložitev točke.  
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G. Glušič je povedal, da JKP d.o.o. pripravlja programe in plane za vse občine SSD. Za 

občino Prebold so pripravili plan, ki je v prilogi gradiva. Prvi projekt je predlog obnove 

vodovoda Izvirnica, ki se prične z zajetjem pri jezeru. Zajetje in vodovod je zgradila leta 1929 

Tekstilna tovarna Prebold. Eden od vodovodov je tudi približno tako star in tudi v temu 

primernem stanju. V planu je še en vodovod, ki tudi napaja Prebold in sicer iz smeri Tabora. 

Ta dva vodovoda sta bila ocenjena in predvidena kot primerna za obnovo v letih 2021 in 

2022. Plan je povezan z operativnim programom, obseg obnove pa je seveda odvisen od 

razpoložljivih sredstev in tudi od odločitve občine Prebold. Obnova se lahko seveda izvaja 

tudi daljše časovno obdobje, če ni drugače možno. Ostali vodovodi so v Občini Prebold 

praktično urejeni, razen seveda tistih, ki so v solastništvu občin in se izvajajo iz drugih virov. 

Eden izmed takšnih je tudi obnova vodohrana Likovič z delom vodovoda za katerega se 

predvideva najmanj izdelava projektne dokumentacije v vseh treh občinah v letu 2021, 

obnova vodovoda v Dolenji vasi in seveda tudi rešitev vodovoda v Šeščah.  

G. Jager je vprašal glede Obnove vodovoda vodohran Prebold – graščina.  Ali lahko ta 

vodohran dobi vodo gravitacijsko iz vodnih virov iz Vranskega oziroma Tabora? G. Glušič je 

povedal da je gravitacijsko možno pridobiti vodo iz Tabora saj je bil zamenjan celoten 

transportni vodovod iz Tabora. To vodo seveda lahko dobimo iz Tabora v primeru težav z 

vodo na Izvirnici. 

 

Člani odbora, so po aktivni razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora, z 6 glasovi ZA 

sprejeli naslednji sklep: 

5. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil s 

Predlogom plana JKP d.o.o. za vodovode na območju Občine Prebold za obdobje 2021-

2022.    

 

AD7)  

Predlog nabave opreme in gasilske tehnike za PGD za obdobje 2020-2024; 

Predsednik odbora je prosil g. Antona Vesolak, da poda informacijo. 

 

G. Vesolak je povedal, GZ Prebold pripravila in sprejela plan opremljanja in usposabljanja 

PGD v Občini Prebold za obdobje 2020-2024. Plan opremljanja in izobraževanja je osnova za 

prijavo na razpis za sofinanciranje gasilske opreme in tehnike ter na razpis za sofinanciranje 

zdravstvenih pregledov za operativne gasilce. OS Občine Prebold je že potrdil Pravilnik o 

sofinanciranju gasilske tehnike, opreme in motornih brizgaln. V letu 2020 je bila realizirana 

nabava vozila GVM1, prišel pa je predlog za nakup vozila GVV2 v letu 2022 in GVV1 v letu 

2024. Ostala oprema nekako ni vprašljiva saj je potrebno, da operativni gasilci na intervencijo 

odidejo v izpravni opremi, ki ji ni potekel rok veljavnosti.  Plan nabave je razdeljen po letih in 

ravno tako tudi plan izobraževanj s katerimi se bo zagotrovila ustrezna kadrovska 

usposobljenost.  

G. Verk je povedal, da so planirane večje investicije realizirane. V letu 2022 je planirana 

nabava vozila GVV2 za PGD Latkova vas. Društvu po kategorizaciji sicer pripada vozilo 

GVV1 tako, da se je treba do predloga nabave GVV2 še opredeliti. Pri opremi je potrebno 

paziti na to, da ni pretečen rok, saj je pri zadnjem pregledu zahtevala odstranitev štirih, sicer 

povsem ustreznih gasilskih oblek.  Tudi ostala oprema in izobraževanja so potrebna za 

zagotavljanje operativne sposobnosti PGD. 

Župan g. Debelak je povedal, da je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju mogoče zastavljen 

previsoko saj se je na ta način spodbudilo društva k planiranju večjih in predvsem dražjih 

vozil, ki pa jim sicer po kategorizaciji društva, ne pripadajo. Plan, ki je predstavljen ne izhaja 

iz Načrta zagotavljanja požarne varnosti ampak bolj iz želja posameznih društev. Potrditve 
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plana nakupa pomenijo skladno z Pravilnikom o sofinanciranju, preveliko oziroma 

neplanirano obremenitev za občinski proračun 

G. Verk je predlagal, da se društvu zagotovija sredstva, ki mu pripadajo po Pravilniku o 

sofinanciranju glede na gategorijo društva. V primeru želje po vozilu, ki društvu ne pripada 

po kategorizaciji, mora društvo sredstva za razliko priskrbeti samo. 

G. Jager je dejal, da se strinja z modernizacijo opreme, vendar ga zanima kako je v primeru 

intervencije? Ali se v času, ko so prostovoljni gasilci v službi, ekipa za intervencijo odzove in 

ali pravočasno? 

G. Verk pove, da je bila odzivnost v zadnjih intervencijah ustrezna. Da v primeru intervencije 

prvi gasilci, ki pridejo gredo na intervencijo ostali pa počakajo da se zbere dovolj gasilcev za 

drugo vozilo. Nova tehnologija pozivanja gasilcev omogoča, da ko potrdi prihod se lahko vidi 

tudi v kolikšnem času bo prišel do zbirne točke. 

G. Fonda je dejal, da je po prejemu vloge pogledal ponovno pravilnik in da glede na pravilnik 

društvu po kategorizaciji ne pripada GVV2 ampak GVV1. Zakaj na GZ niso zavrnili predloga 

nabave, če predlog ni ustrezen kategoriji društva.  

G. Verk pove, da na GZ niso mogli zavrniti predloga saj društvu po tipizaciji pripada vozilo z 

vodo in da so se v društvu tako odločili. 

  

Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

6. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi Program opremljanja in usposabljanja 

operativnih članov PGD v obdobju 2020 - 2024. 

 

AD8)  

Obravnava Predloga tržnega reda na kmečki tržnici Prebold; 

Predsednik odbora je prosil g. Antona Vesolak, da poda informacijo. 

 

G. Vesolak je povedal, da Občina Prebold že ima sprejeti Tržni red iz leta 2001, vendar je bilo 

v tem obdobju kar nekaj sprememb lokacij tržnice poleg tega pa je bil Tržni red napisan zelo 

na široko. Prejeli smo kar nekaj pobud, da se obstoječi Tržni red prilagodi, obnovi, skrajša in 

novelira skladno z novimi pogoji. V ta namen je OU pripravila predlog Tržnega reda lokalne 

kmečke tržnice v Občini Prebold, ki se sedaj odvija na lokaciji pred Režajevo domačijo.  

 

G. Fonda opozori, da bi bilo potrebno tudi dopisati, da v pokritem delu tržnice deluje tudi 

trgovinica in da bi bilo treba tudi to opredeliti v Tržnem redu vključno z delovnim časom. 

 

  Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

7. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi predlog Tržnega reda s podanimi 

pripombami in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 

 

 

 

AD9)  

Obravnava predloga proračuna občine Prebold za leti 2021 in 2022; 

Tajnik odbora je povedal, da za OGVOGJS pomembno področje gospodarstva, torej področje 

cest, vodovoda, kanalizacije, režijskega obrata, bazena. Od 1. oktobra 2020 ima Občina 

Prebold končno sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest zato je v 
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proračunu tudi spremenjena sestava proračunske postavke. Na področju cest je tako del 

sredstev namenjen za koncesionarja vzdrževanja občinskih cest, del za rekonstrukcije 

občinskih cest kjer se v letu 2021 predvideva sanacija v Dolenji vasi, in v Mali Reki ter 

asfaltiranje v Sv. Lovrencu do domačije Golenač. Za prijavo na sofinanciranje po ZFO-1 

planiramo prijavo rekonstrukcije ceste Sv. Lovrenc – Lokavc in morda tudi rekonstrukcijo 

Lokavc – Brda, odvisno od pridobljenih ponudb na javnem razpisu. V letu 2022 za 

vzdrževanje občinskih cest namenjena sredstva za koncesionarja,  za sofinanciranje po ZFO 

pa se planira Rekonstrukcija ceste Gaj – R2 ter manjša popravila najbolj nujnih odsekov cest. 

Na področju kanalizacije se v letu 2021 predvideva intenzivno pridobivanje manjkajoče 

projektne dokumentacije oziroma gradbenih dovoljenj. OU je pridobila že PZI za 

Kanalizacijo Petač-Grenko, Kanalizacijo na Reški cesti in Kanalizacijo Matke – Brda. Imamo 

potrebnih še kar nekaj manjših odsekov kanalizacij ter izvedbo kanalizacije na Žvajgo (Nad 

tovarno). Glede vodovodov pa je bilo povedano že v predhodnih točkah skupaj z JKP d.o.o. 

Žalec. Na področju Režijskega obrata se planira nakup kosilnice – traktorčka in priprava 

dokumentacije za postavitev objekta za potrebe zaposlenih. 

 

Župan g. Debelak je podal kratek pregled vseh planiranih investicij na področju cest, 

vodovoda in kanalizacije. Projekti so napisani v proračunu in kaj dodati bo bolj težko saj je 

število projektov veliko.  

G. Fonda je opozoril, da imamo v Občini Prebold veljaven Odlok o merilih in kriterijih za 

sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold. Glede na zapisano v 

veljavnem odloku se ugotavlja, da se le ta ne uporablja. Zato je g. Fonda predlagal, da se ta 

odlok pregleda in po potrebi dopolne ali razveljavi. 

G. Verk je predlagal, da se v proračunu za sofinanciranje PGD linearno poveča postavka tako, 

da zajame tudi društva 3. kategorije, ki so bila enkrat že izpuščena. 

Župan g. Debelak je odgovoril, da so bila ta sredstva dvignjena procentualno in da so zajeta 

vsa društva v Občini Prebold.  

 

  Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa: 

8. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil z 

predlogom proračuna občine Prebold za leti 2021 in 2022. 

 

9. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe naroča OU, da 

pripravi točko Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in 

javnih poti v Občini Prebold, za obravnavo na naslednji seji odbora. 

 

AD10)  

Razno ; 

Pod točko razno je g. Jager vprašal, če so kakšne informacije okoli gradnje tunela proti 

Trbovljam? 

Župan g. Debelak je povedal, da se pripravljajo projektne naloge ter, da sosednja občina 

intenzivno dela na zagotavljajnju sredstev. Podal je pripombo, da se ne strinjamo z 

imenovanjem priključka Prebold ampak, da smo Občini Trbovlje odgovorili, da naj 

upoštevajo priključek Šentrupert, Priključek Prebold v projektni nalogi predvideva 

nesprejemljiv potek trase preko Prebolda.  

G. Jager je vprašal tudi kako je z Planinskim domom marija reka saj je prišel dopis s strani 

Planinskega društva. Kot predsednik Odbora se je zavzel za pomoč društvu in izvedbo 

predlaganih rešitev v največji meri. 
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Župan g. Debelak je odgovoril, da je objekt v lasti Občine Prebold ter da se je v proračunu 

zagotovilo nekaj sredstev za izvedbo zaželjenih vzdrževalnih del na objektu. Prijava na 

energetsko sanacijo ni smiselna saj je predvidena investicijo previsoka, dobljena sredstva pa 

dokaj nizka. Bo pa potrebno iti v obnovo ovoja stavbe.  

G. Stojnić je vprašal kako je z parkingom, v čigavi lasti je, saj je parking vedno zaseden z 

materialom.  

Župan je povedal, da je parking v lasti soseda, najemnik planinskega doma pa je Planinsko 

društvo Marija Reka. Ureditev parkinga in skrb za tekoče vzdrževanje objekta je naloga 

najemnika. 

 

 

 

Pod točko Razno ni bilo več predlogov zato se predsednik po razpravi vseh članov zahvali 

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 20.45 uri. 

 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


