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OBČINA PREBOLD 

Številka: 0328-11/2019 

Datum: 15.02.2021 

Z A P I S N I K 
 

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

četrtek, 11. februarja 2021 ob 18.00 uri, v dvorani Prebold. 

 

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

Verk in Marija Plevčak. 

 

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

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, ga. Klaudija Kač, g. Anton Vesolak in tajnik 

odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne na 11. 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 6 članov kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 11. 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 10. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe. 

4. Obravnava Predloga tržnega reda na kmečki tržnici Prebold. 

5. Obravnava predloga Odloka o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja. 

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

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

7. Poročilo o stanju projektov na področju obveznih gospodarskih javnih služb za leto 

2021. 

8. 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 11. seje.  
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AD3) 

Potrditev zapisnika 10. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe; 

Predsednik odbora je podal poročilo skladno s predlogom zapisnika, ki je bil obširno in 

natančno zapisan.  

Glede 4. točke; Odbor je obravnaval predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev javne 

službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Točko sta 

predstavila predstavnika podjetja JKP d.o.o. Žalec.  Odbor je sprejel sklep, da OS odloči o 

potrditvi predlaganega Elaborata. 

5. točko dnevnega reda Obravnava Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode za obdobje 2021 – 2024 sta predstavila predstavnika JKP Žalec d.o.o. Člani 

OGVOGJS so se seznanili s programom. 

Tudi 6. točko dnevnega reda Predlog plana JKP d.o.o. za vodovode na območju Občine 

Prebold za obdobje 2021 – 2022 sta predstavila predstavnika JKP Žalec d.o.o. Člani 

OGVOGJS so se seznanili s planom. 

Pri 7. točki dnevnega reda Predlog nabave opreme in gasilske tehnike za PGD za obdobje 

2020-2024 je bil sprejet sklep, da OGVOGJS predlaga Občinskemu svetu občine Prebold, da 

potrdi Program opremljanja in usposabljanja operativnih članov PGD v obdobju 2020-2024, 

ki ga je pripravila Gasilska zveza Prebold. 

Pod točko 8. dnevnega reda se je obravnaval predlog Tržnega reda na kmečki tržnici Prebold, 

ki je bil skupaj s pripombami posredovan Občinskemu svetu v potrditev in 30 dnevno javno 

obravnavo. G. Jager je povedal, da je predlog na tej seji že v drugi obravnavi. 

Pod 8. točko so se člani odbora seznanili z predlogom Proračuna Občine Prebold za leti 2021 

in 2022. Glede sklepa št. 9., s katerim je OGVOGJS naročila pripravo gradiva za obravnavo 

Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini 

Prebold na naslednji seji pa Predsednik odbora pove, da je bil navedeni odlok na seji OS že 

razveljavljen. 

Pod točko Razno je bilo podanih še nekaj vprašanj na katere so bili podani tudi odgovori. 

Po kratkem poročilu je predsednik dal potrditev zapisnika 10. seje OGVOGJS na glasovanje.  

 

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

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 10. 

seje.  

 

AD4) 

Obravnava Predloga tržnega reda na kmečki tržnici Prebold; 

Predsednik Odbora je prosil g. Antona Vesolak za poročilo in predstavitev.  

G. Vesolak je povedal, da je bil predlagani tržni red z že vnešenimi dopolnitvami v prvi 

obravnavi potrjen na 19. seji OS in bil posredovan v 30 dnevno javno obravnavo. V času 

javne obravnave ni bilo podanih pripomb ali predlogov. Predlog tržnega reda je na svoji seji 

obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je podala dva predlog: 

- da se v zadnjem odstavku 7. člena doda besedilo: ...ter pridobiti pisno soglasje Občine 

Prebold, 

- da se v 15. členu popravi navedba »naslednji osmi dan«, ki naj se glasi »osmi dan«.  
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Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi Tržni red na kmečki tržnici Prebold v 

predlagani obliki.  

 

 

AD5) 

Obravnava predloga Odloka o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja; 

Predsednik Odbora je prosil ga. Klaudijo Kač za obrazložitev točke. 

Ga. Kač je povedala, da je bil predlog Odloka z že upoštevanimi pripombami v javni 

obravnavi. V času javne obravnave ni bilo prejetih pripomb ali pobud. 

Je pa predlog odloka na svoji seji obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je 

predlagala naslednje popravke: 

- dodane prave zakonske podlage pri Zakonu o lokalni samoupravi, 

- dodan nov odstavek 4. člena: Plakatiranje za društva s sedežem v občini Prebold in 

neprofitne organizacije za netržno dejavnost je brezplačno. 

Predsednik odbora je dal na glasovanje Predlog Odloka z upoštevanimi popravki Statutarno 

pravne komisije. 

 

Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z 6 

glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

4. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in 

oglaševanja v predlagani obliki.  

 

AD6)  

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

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

Predsednik Odbora je povedal, da je bila točka obravnavana na prejšnji seji odbora, vendar na 

seji občinskega sveta točka ni bila obravnavana. 

G. Fonda je povedal, da je predlog položnice enak kot je bil v gradivu prejšnje seje. 

Tajnik odbora je povedal, da predlog elaborata ni bil potrjen na seji Sveta ustanoviteljev kjer 

je bila podana zahteva, da podjetje pri pripravi Poslovnega načrta JKP Žalec d.o.o. upošteva 

obstoječe cene. Prejeto gradivo je bilo priloženo točki. Glede na to, da je predlog položnice 

enak kot obravnavanm že na predhodni seji, gradivo priloženo za to sejo ni pravilno. 

 

Člani odbora, so po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora in Župan g. Debelak, z 6 

glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

5. SKLEP:  

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

preveri in pridobi zadnji pripravljen Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, izgled položnice in 

predloge sklepov ter jih članom odbora v obravnavo posreduje v Dopisni seji za 

pravočasno potrditev pred naslednjo sejo Občinskega sveta.     
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AD7)  

Poročilo o stanju projektov na področju obveznih gospodarskih javnih služb za leto 

2021; 

Predsednik odbora je prosil tajnika odbora, da poda informacijo. 

Tajnik odbora je predstavil stanje projektov planiranih s proračunom v letih 2021 in 2022 na 

področju obveznih gospodarskih javnih služb na področju cest, področju kanalizacije in 

področju vodovoda. Projekti so navedeni ter na kratko opisani v priloženi tabeli. Po 

predstavitvi stanja projektov na področju cest je župan g. Debelak povedal, da je prva naloga 

občine v letu 2021 zaključek investicije v šolo za katero je bilo sicer predvideno kreditiranje 

vendar lahko kljub vsemu nekaj sredstev prihranimo tudi na področju cest. Potrebno bi bilo 

določiti prioritete in sicer je predlagal, da je prva prioriteta ureditev ceste Sv. Lovrenc – 

Lokavc, nato asfaltiranje bankin v Veliki Reki, Mala Reka pa ne bi bila prioriteta kompletna 

rekonstrukcija ampak samo ureditev najbolj kritičnih mest. Rekonstrukcija odseka ceste na 

Burkelčevem hribu se izvede iz smeri Sv. Lovrenca vendar se najprej preveri lastništvo ceste. 

Nujna je tudi rekonstrukcija ceste v Dolenji vasi.  

Ga. Plevčak je opozorila, da je potrebno s strani strokovnih služb na Občini Prebold pripraviti 

seznam prioritetnih obnov ter izvajati obnove skladno s seznamom. Po določitvi priorite pa je 

potrebno obnove izvajati tako, da so le te izvedene kvalitetno in dolgotrajno.  

G. Fonda pove, da številne obširne rekonstrukcije finančno verjetno ne bodo izvedljive. 

Povedal je za primer ene izmed občin kjer stanovalci ob občinskih cestah finančno sodelujejo 

pri rekonstrukcijah kar pomeni, da stanovalci zagotovijo in financirajo pripravo podlage, 

občina pa financira asfaltiranje. 

Na področju kanalizacije se za Matke – Brda pripravlja DGD in se gre v pridobitev 

gradbenega dovoljena, da se lahko prijavimo v Predloge projektov Občine Prebold za RRP 

obdobja 2021-2027. Za priključka kanalizacije na Reški cesti in Petač – Grenko je projektna 

dokumentacija PZI pripravljena, za Prečno ulico podjetje JKP d.o.o. pripravlja projektno 

nalogo. Tudi za kanalizacijo pod Žvajgo bo JKP d.o.o. pripravilo projektno nalogo z oceno 

investicije.  

Župan in člani odbora se strinjajo, da je prva prioriteta ureditev kanalizacije na Prečni ulici. 

Na področju vodovoda je projekt varne oskrbe v Spodnji Savinjski dolini že v teku. Občina 

Prebold sodeluje skladno z lastniškim deležem na vodovodnem omrežju. Občini Prebold je 

zelo pomembna tudi obnova vodnega rezervoarja Likovič z delom infrastrukture in v 

letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije v naslednjem letu pa izvedba. 

Pri tem projektu sodelujejo občine Prebold, Žalec in Polzela skladno z solastniškim deležem. 

Tudi za vodovod Šešče podjetje JKP d.o.o. pripravlja projektno nalogo. 

 

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

6. SKLEP:  

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

Poročilom o stanju projektov na področju cest, vodovoda in kanalizacije. OU naj 

pripravi in upošteva prioritete investicij na področju obveznih gospodarskih javnih 

služb.  

 

 

AD8)  

Razno ; 

Pod točko razno je g. Jager pozval tajnika odbora, da predstavi javna poziva za sofinanciranje 

malih čistilnih naprav in sofinanciranje investicij v zasebne vodovode. 

Tajnik odbora je povedal, da je Javni poziv za sofinanciranje MKČN že stalna praksa na 

podlagi objavljenega pravilnika, Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode 

pa nadomešča do sedaj uveljavljeno prakso sofinanciranja nakupov vodnih rezervoarjev na 
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območjih kjer ni zgrajenega javnega vodovoda. Dosedanja praksa je bila, da so občani s 

potrebo, preko Krajevnih odborov zaprosili za pomoč pri nakupu vodnega rezervoarja za 

lastne potrebe. Občina je na podlagi pozitivnega mnenja KO financirala nakup vodnega 

rezervoarja, občan pa je zagotovil vgradnjo le tega. Z objavo razpisa se širi nabor investicij, ki 

se lahko prijavijo na sofinanciranje, poleg tega pa omogoča transparenten pregled 

sofinanciranja fizičnim osebam. V prilogi gradiva so priloženi pozivi, vloge, izjave in osnutki 

pogodb, ki bodo sklenjene ob pozitivni odločbi.  

 

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

7. SKLEP:  

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

Javnim pozivom za sofinanciranje MKČN ter Javnim pozivom za sofinanciranje 

investicij v zasebne vodovode in se strinja za objavo obeh razpisov.  

 

G. Fonda je dal pobudi, da OU pripravi poročilo o plačani turistični taksi v letu 2020 in da 

OU preveri oziroma pripravi razpis za sofinanciranje malega gospodarstva.  

 

G. Stojnić je vprašal, če je občina lahko kaj preverila glede stanovalcev v graščini, ali lahko 

tam prebivajo ali ne?  

Župan g. Debelak je povedal, da kolikor je znano dovoljenj za bivanje stanovalci tam nimajo. 

Je pa graščina v denacionalizacijskem postopku oziroma v privatni lasti zato občina tam nima 

pooblastil. 

 

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

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 19.30 uri. 

 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


