
 

 

 

 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA  

IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

 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: 0328-12/2019 

Datum: 03.05.2021 

Z A P I S N I K 
 

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

torek, 9. marca 2021 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Prebold. 

 

Prisotni člani Odbora: Matija Jager, Miha Fonda, Mirko Stojnić, Branko Verk, Mojca 

Jeram, Tadej Japundža in Marija Plevčak. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Matjaž Dolinar, Damjan Drakšič. 

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, g. Igor Glušič, g. Anton Vesolak in tajnik odbora 

Simon Jan 
 
 

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne na 12. 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 sedem (7) članov kar pomeni, da je 

Odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 12. 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 11. 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. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2021. 

6. Poročilo Turistična taksa 2020. 

7. Predlogi projektov Občine Prebold za RRP obdobja 2021-2027 

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 12. seje.  
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AD3) 

Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe; 

Predsednik odbora je povedal, da so predlog zapisnika 11. seje odbora člani prejeli v gradivu 

ter, da v primeru, da ima kateri od članov kakšno vprašanje, predlog ali pripombo, ga prosi za 

komentar. 

Tajnik odbora je povedal, da sta bila oba javna poziva za sofinanciranje malih komunalnih 

čistilnih naprav in sofinanciranje investicij v zasebne vodovode, ki jih je odbor obravnaval na 

prejšnji seji objavljena ter, da že imamo prvo vlogo za sofinanciranje male komunalne čistilne 

naprave.  

Po kratkem poročilu je predsednik dal potrditev zapisnika 11. seje OGVOGJS na glasovanje.  

 

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 11. 

seje.  

 

AD4) 

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

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

Predsednik Odbora je prosil g. Glušič Igorja, da predstavi točko.  

G. Glušč je povedal, da je Elaborat že sedmo leto zapored pripravljen skladno z uredbo o 

oblikovanju cen MEDO, ki natančno predpisuje metodologijo priprave Elaborata. Zadnji 

Elaborat je bil v občini Prebold potrjen v letu 2019, tokratni Elaborat pa sledi navodilom 

Sveta ustanoviteljev, da morajo biti cene storitev prilagojene na eni strani pričakovanim 

stroškom na drugi strani pa trenutnim razmeram in se ne smejo povišati. Cene storitev se 

praktično ne spremenijo, spremeni pa se cena oskrbe s pitno vodo in sicer za dva centa (0,02 

EUR/m3) iz 0,55 EUR/m3 na 0,57 EUR/m3. Povišanje zneska za občane je razvidna iz 

priložene položnice. Vse cene na položnici izhajajo iz  vrednosti premoženja Občine Prebold 

in števila priključenih na javni vodovod. Predlog je še, da se cene uveljavijo s 1.4.2021. 

G. Fonda je vprašal kako je mogoče, da so se cene lahko tako znižale od prvotnega predloga 

dviga cen, kje so lahko našli takšne prihranke? 

G. Glušič je povedal, da je bila zahteva Sveta ustanoviteljev, da se cene storitev ne smejo 

spreminjati in na podlagi te zahteve je podjetje JKP d.o.o. ponovno preučilo letne plane ter 

poiskalo prihranke na račun znižanja nekaterih investicij ter obsega poslovanja tudi na 

vzdrževanju infrastrukture, ki je sedaj prilagojeno sredstvom, ki so na razpolago. V roku treh 

mesecev se sicer lahko pričakujejo težave saj bo zaključeno javno naročilo za prevzem blata 

iz ČN Kasaze in pričakuje se konkreten dvig cen. V primeru dviga cene prevzema blata bo 

potrebno ponovno preračunati strošek.  

G. Verk je vprašal kakšna je cena v Občini Prebold v primerjavi z sosednjimi Občinami? 

G. Glušič je povedal, da je cena v Občini Prebold in tudi ostalih občinah SSD precej nižja od 

sosednjih občin. Velenje ima za primerjavo strošek vode 0,70 EUR/m3. 

Župan g. Debelak je še povedal, da sedaj JKP d.o.o. deluje praktično brez rezerve kar pomeni, 

da v primeru težav s plačevanjem računov in dvigom cene odvoza blata, lahko podjetje JKP 

d.o.o. hitro zapade v likvidnostne težave. 
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Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 1: 

Občinski svet Občine Prebold potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 

pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Prebold, št. 18-

2015/29102020, z dne 12. 12. 2020. 

 

Sklep št. 2: 

Občinski svet Občine Prebold določi ceno storitve oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in 

sicer: 

a) omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na zmogljivost priključka, določeno s 

premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 8,7148 9,5427 

2 20 < DN < 40 3 26,1444 28,6281 

3 40 ≤ DN < 50 10 87,1480 95,4271 

4 50 ≤ DN < 65 15 130,7220 143,1406 

5 65 ≤ DN < 80 30 261,4440 286,2812 

6 80 ≤ DN < 100 50 435,7400 477,1353 

7 100 ≤ DN < 150 100 871,4800 954,2706 

8 150 ≤ DN 200 1.742,9600 1.908,5412 

 

b) vodarina  (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3) v 

višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5700 0,6242 

 

Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z vsakoletnim Sklepom o določitvi 

cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč (0,0638 EUR/m3; 

UL RS, št. 164/2020). 

 

Sklep št. 3: 

Občinski svet Občine Prebold določi ceno storitve odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode (potrjena cena) in sicer: 

a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na 

zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 7,3461 8,0440 

2 20 < DN < 40 3 22,0383 24,1319 

3 40 ≤ DN < 50 10 73,4610 80,4398 

4 50 ≤ DN < 65 15 110,1915 120,6597 

5 65 ≤ DN < 80 30 220,3830 241,3194 

6 80 ≤ DN < 100 50 367,3050 402,1990 
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7 100 ≤ DN < 150 100 734,6100 804,3980 

8 150 ≤ DN 200 1.469,2200 1.608,7959 

 

b) omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na 

zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 4,3013 4,7099 

2 20 < DN < 40 3 12,9039 14,1298 

3 40 ≤ DN < 50 10 43,0130 47,0992 

4 50 ≤ DN < 65 15 64,5195 70,6489 

5 65 ≤ DN < 80 30 129,0390 141,2977 

6 80 ≤ DN < 100 50 215,0650 235,4962 

7 100 ≤ DN < 150 100 430,1300 470,9924 

8 150 ≤ DN 200 860,2600 941,9847 

 

c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  (enota mere: dobavljena 

pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) v višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode 0,4677 0,5121 

 

d) cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  (enota mere: dobavljena 

pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno napravo v m3) v 

višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 0,7075 0,7747 

 

e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (enota 

mere: dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali 

malo komunalno čistilno napravo v m3) v višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Storitve, povezane z greznicami in MKČN 0,5565 0,6094 

 

Sklep št. 4: 

Občinski svet Občine Prebold na podlagi drugega in tretjega odstavka 3. člena Uredbe MEDO 

določa subvencije za del omrežnine za: 

a) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 

izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencija in zaračunana cena (potrjena cena, 

zmanjšana za subvencijo) se določita glede na zmogljivost priključka, določeno s 

premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 2,5711 2,8154 

2 20 < DN < 40 3 7,7133 8,4461 

3 40 ≤ DN < 50 10 25,7110 28,1535 
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4 50 ≤ DN < 65 15 38,5665 42,2303 

5 65 ≤ DN < 80 30 77,1330 84,4606 

6 80 ≤ DN < 100 50 128,5550 140,7677 

7 100 ≤ DN < 150 100 257,1100 281,5355 

8 150 ≤ DN 200 514,2200 563,0709 

 

Subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.  

 

b) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 

izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencija in zaračunana cena (potrjena cena, 

zmanjšana za subvencijo) se določita glede na zmogljivost priključka, določeno s 

premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 1,5055 1,6485 

2 20 < DN < 40 3 4,5165 4,9456 

3 40 ≤ DN < 50 10 15,0550 16,4852 

4 50 ≤ DN < 65 15 22,5825 24,7278 

5 65 ≤ DN < 80 30 45,1650 49,4557 

6 80 ≤ DN < 100 50 75,2750 82,4261 

7 100 ≤ DN < 150 100 150,5500 164,8523 

8 150 ≤ DN 200 301,1000 329,7045 

 

Subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.  

 

Sklep št. 5: 

Cena za omrežnino za:  

a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a) ,  

b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3a in 4a),  

c) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3b in 4b),  

se uporablja od 1. aprila 2021 dalje. 

 

Sklep št. 6: 

Cena za:  

a) vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),  

b) storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3c),  

c) storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3d),  

d) storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (iz točke 

Sklepa št. 3e) 

se uporablja od 1. aprila 2021 dalje.  

 

Sklep št. 7: 

Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. 
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AD5) 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2021 

Predsednik Odbora je prosil g. Vesolak Antona za obrazložitev točke. 

G. Vesolak je povedal, da se je z razpisom počakalo na odgovor Ministrstva za finance kjer 

smo potrdili podaljšanje sheme pomoči »de minimis« do 31.12.2023 pod enakimi pogoji. 

Predlagani razpis je dopolnjen z pogojem, da se na razpis lahko prijavi le samostojni 

podjetnik ali mikro podjetje - pravna oseba, ki ima najmanj eno zaposleno osebo in ki ima 

poravnane vse obveznosti. V predlogu razpisa je tudi znesek maksimalne pomoči v višini 

5.000,00 EUR, ki je bil lani 3.000,00 EUR in predlog, da bi tudi v letošnjem letu potrdili 

maksimalni znesek pomoči 3.000,00 EUR. 

G. Fonda je predlagal, da se potrdi maksimalni znesek pomoči v višini 3.000,00 EUR saj se je 

v preteklosti izkazalo, da je ta znesek povsem ustrezen, predlaga, da se pravilna in jasna 

dikcija upravičencev do sredstev zapiše v vseh točkah razpisa kjer so navedeni upravičenci do 

pomoči. Poleg tega je treba imenovati še tri člansko komisijo za odpiranje in pregled vlog, ki 

naj ob zaključku investicije ob zahtevku upravičenca pregleda izvedene investicije.  

 

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

4. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe potrjuje predlog 

Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2021 z naslednjimi dopolnitvami: 

- maksimalna višina pomoči je 3.000,00 EUR, 

- upravičenci do pomoči so samostojni podjetniki ali mikro podjetja z najmanj enim 

redno zaposlenim, imajo sedež v Občini Prebold in imajo poravnane vse obveznosti, 

- komisija za pregled prispelih vlog: Predsednik g. Tadej Japundža, člana Anton 

Vesolak in Simon Jan 

 

 

AD6)  

Poročilo Turistična taksa 2020 

Predsednik Odbora je prosil tajnika odbora g. Jan Simona za obrazložitev točke. 

Tajnik odbora je povedal, da je iz priloge gradiva razvidno kateri so zavezanci za oddajo 

poročil in plačevanje turistične takse v Občini Prebold. Na drugi strani priloženega poročila je 

razvidno kdo je do 25. v mesecu dolžan poslati poročilo, ki ga lahko preverimo v AJPESU in 

tudi dolžan nakazati takso na podračun Občine Prebold. Občina Prebold že med letom poziva 

zavezance za plačila TT in tudi ob koncu leta je bil poslan dopis vsem dolžnikom, da 

poravnajo svoje obveznosti. Po zakonu so zavezanci dolžni sami nakazovati TT obstaja pa še 

ena možnost in sicer nakup programa (strošek slabih 1.100,00 EUR) in izdajanje računov 

vsem ponudnikom nočitev. 

Ga. Plevčak je povedala, da bi glede na višino TT, ki jih pobere Občina v enem letu, bila 

smotrna odločitev za nakup programa in izdaja računov vsem ponudnikom nočitev. Poleg tega 

je ga. Plevčak vprašala, če so v seznamu zajeti vsi ponudniki nočitev ali še kakšen manjka. 

Župan g. Debelak je povedal, da je bilo ob uvedbi TT dogovorjeno, da se izvaja pobiranje TT 

na zavezancem prijazen način in sicer tako kot je sedaj. Enkrat letno naj bi se vsi ponudniki 

enkrat letno zbrali in skupaj odločili za kaj se bodo zbrana sredstva namenila. Predlagal je, da 

bi pobiranje TT ostalo urejeno na takšen način kot je sedaj. 

G. Fonda je predlagal, da se predlog za nakup programa za izdajanje računov ne zavrže 

ampak se o tem še pogovarimo pri pripravah proračuna in rebalansa za naslednje leto.  

Tajnik odbora je povedal, da je bilo na počivališču za avtodome v letu 2020 pobrano 25,30 

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

5. SKLEP: 

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

poročilom Turistične takse za leto 2020. Občinska uprava naj preveri možnosti izterjave 

dolgov zavezancev za plačilo turistične takse. 

 

 

AD6)  

Predlogi projektov Občine Prebold za RRP obdobja 2021-2027 

Predsednik Odbora je prosil župana g. Vinka Debelak za obrazložitev točke. 

Župan je povedal, da je v gradivu zbran širok nabor projektov, ki bi jih Občina predlagala in 

obdelovala v finančni perspektivi 2021-2027. O konkretnih projektih, ki bodo pokrivali 

razpisana področja (OKREVANJE PO PANDEMIJI, KREPITEV ZELENE EU, 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA in POSEBNA PONUDBA REGIONALNIM IN 

NACIONALNIM UKREPOM Z UČINKOM V LOKALNIH SKUPNOSTIH) se bo potrebno 

še veliko pogovarjati. Na razpolago je cca 5 MRD EUR in priprave projektov ter povezav na 

območju občin SSD in tudi drugih občin so se že pričele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 19.10 uri. 

 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


