
 

 

 

 

 

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: 0328-4/2019 

 

Datum: 8.11.2019 

Z A P I S N I K 
 

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

četrtek, 26. septembra 2019 ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Stojnić in Damjan Drakšič. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Mojca Jeram, Tadej Japundža, Marija Plevčak 

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, g. Jure Vrhovec, ga. Darja Turk, g. Igor Glušič, g. 

Anton Vesolak in tajnik odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne na 4. 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 4. 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 3. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe  

4. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za Mestno 

občino Celje ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, Braslovče, Dobje, Polzela, Prebold, 

Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec 

5. Obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

6. Obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  

7. Obravnava predloga Odloka o pokopališkem redu na območju občine Prebold 

8. Obravnava predloga Odloka o javni gasilski službi v občini Prebold  

9. Razno 

 

 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrdi dnevni red 4. 

seje s 6 glasovi ZA.  
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AD3) 

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

službe; 

Predsednik odbora poda poročilo skladno s predlogom zapisnika.  

 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 3. 

seje s 6 glasovi ZA.  

 

AD4) 

Obravnava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za Mestno 

občino Celje ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, Braslovče, Dobje, Polzela, Prebold, 

Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec 

Predsednik Odbora poda kratek pregled Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za 

Mestno občino Celje ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, Braslovče, Dobje, Polzela, Prebold, 

Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec ter besedo preda predstavnici podjetja Simbio d.o.o. ga. 

Darji Turk. 

 

Ga. Turk podrobno predstavi sestavo cene storitve, zakonske podlage in predlog spremembe 

cene storitve. Kljub povišanju cene gospodarske javne službe Zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov, se zaradi spremembe količnika, skupni znesek na položnici za 

uporabnika minimalno zmanjša. 

 

Predsednik Odbora se za izčrpno obrazložitev zahvali, pozdravi znižanje cene za uporabnika 

in odpre razpravo. 

G. Verk poda vprašanje izven točke in sicer ali je, zaradi težav z prekomernim odlaganjem 

odpadkov, mogoče še dobiti kontejnerje na ekoloških otokih s pokrovi. 

Ga. Turk pove, da iz več razlogov to več ni mogoče. 

G. Stojnić vpraša ali obstajajo inšpektorji za kontrolo stanja na ekoloških otokih ter pri zbirnih 

kontejnerjih in ali je mogoče izvesti zaklepanje kontejnerjev, da se omeji odlaganje 

odpadkov? 

Ga. Turk pove, da v Celju inšpektorji so in da izvajajo kontrolo. Glede zaklepanja pa pove, da 

pri zbirnih kontejnerjih recimo pri blokih obstajajo različne variante zaklepanja, na ekoloških 

otokih pa se kontejnerji ne zaklepajo. 

 

Po razpravi v kateri so sodelovali tudi drugi člani, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 

gospodarske javne službe sprejme naslednji sklep: 

 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi ceno gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,17568 EUR/kg brez, od tega: 

- cena javne infrastrukture 0,00164 EUR/kg 

- cena storitve 0,17404 EUR/kg. 
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AD5) 

Obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Predsednik da besedo predstavniku podjetja JKP d.o.o. g. Glušiču. 

G. Glušič pove, da bo pri tej točki obrazložil tudi naslednjo točko dnevnega reda saj gre za 

identični zadevi. 

Pove, da so pri pripravi predloga Odlokov sledili predvsem naslednjim ciljem: 

- sprejetje obeh odlokov v vseh občinah SSD, 

- sledili so tudi cilju, da se v Odloke ne prepisuje posameznih določil zakon, predvsem v 

izogib potrebnim spremembam odlokov ob morebitnih spremembah določil zakona. 

Pove tudi, da sta v predlogih odlokov tudi dve pomembni spremembi in sicer določitev 

kriterijev, ki določajo komunalno opremljeno parcelo ter določitev pogojev za obvezno 

priključitev na javno komunalno omrežje. 

 

G. Verk opozori na težave zaradi nejasnosti pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje. 

Gre za težave v primerih, ko občina zgradi jašek na parcelo uporabnika, le-ta pa se še vedno 

izgoba priključitvi v smislu da nimajo sekundarnega-revizijskega jaška, ki bi jim omogočal 

priključitev. 

Župan g. Debelak pove, da je pričakoval bolj jasna določila odloka, opozori na pomembnost 

navedenega Tehničnega pravilnika, ki ni priložen, poleg tega pa meni tudi, da je Odlok 

zastarel, da ni upoštevan Gradbeni zakon v katerem so navedene obvezne sestavine za 

prevzem, kar ni potrebno še dodatno navajati v Odloku. 

G. Glušič pove, da bodo ponovno pregledali oba predloga odlokov. 

G. Stojnić opozori tudi na težave, ki se pojavljajo zaradi nedokončanja del pri različnih 

gradbenih in inštalacijskih delih na komunalnem področju. 

G. Fonda vpraša kako je z obveznimi priključitvami občanov na javno vodovodno omrežje v 

primerih, ko imajo občani lastne vodne vire, ali pa ko se občani priključijo na javno 

vodovodno omrežje in poleg tega uporabljajo še lastne vodne vire? 

G. Glušič pove, da je seznanjen s takšnimi primeri, ki jih je največ na območju Šešč in Matk. 

Pove tudi, da je rešitev možno poiskati na podlagi predlogov Odlokov in predvsem dogovora 

z Občino Prebold. 

 

Po razpravi člani odbora s 6 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

4. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe naroča podjetju 

JKP d.o.o., da do obravnave predlogov Odlokov s podanimi pripombami na OS, 

pripravi predlog Tehničnega pravilnika, ki mora biti priloga Odlokom. 

 

5. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 

 

AD6)  

Obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Predlog odloka je bil obravnavan pri prejšnji točki dnevnega reda. 

 

Člani odbora s 6 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 
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6. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi in 

ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 

 

AD7)  

Obravnava predloga Odloka o pokopališkem redu na območju občine Prebold  

Predsednik odbora pove, da so vsi člani odbora prejeli gradivo, ki ga je pripravila OU Občine 

Prebold.  

Razprava je potekala predvsem o 2. in 8. členu predloga Odloka. Dodatne dopolnitve bodo 

potekale v času javne razprave. 

 

Člani odbora po razpravi s 6 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

7. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme  Odlok o pokopališkem redu na območju 

občine Prebold v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 

 

 

AD8)  

Obravnava predloga Odloka o javni gasilski službi v občini Prebold  

Tudi pri tej točki predsednik odbora pove, da so vsi člani odbora prejeli gradivo, ki ga je 

pripravila OU Občine Prebold.  

 

G. Verk pri tej točki opozori, da je v obravnavi Zakon o gasilstvu ter, da lahko pride do 

določenih sprememb, ki bi lahko vplivale tudi na naš Odlok. Potrebno je pregledati morebitne 

spremembe za naš Odlok. Dodatne dopolnitve bodo potekale v času javne razprave. 

 

Člani odbora po razpravi s 6 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

8. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da sprejme  Odlok o o javni gasilski službi v prvi 

obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 

 

AD9)  

Razno 

Pod točko razno tajnik odbora skladno z vprašanjem g. Fonda, vsem prisotnim razdeli 

poročilo o nočitvah, plačanih turističnih taksah in oprostitvah. G. Fonda pove, da je sedaj 

razlika že vidna vendar, da ne razume kako je mogoče, da pravna oseba TT nakaže na 

napačen TR. Glede kontroge g. Debelak pove, da je kontrola možna z medobčinskim 

inšpektoratom. 

G. Debelak tudi poda informacijo glede asfaltiranja cestnega odseka Hribar Žani, ki je bil 

predviden v letu 2020, vendar je zaradi izpada projekta Pločnika ob Graščinski cesti ter 

Krožišča v Dolenji vasi OU izvedla javni razpis za izbor izvajalca del ter pridobila zelo 

ugodno ponudbo. Glede na izpad dveh projektov in ugodne ponudbe izvajalca bi se v letu 

2019 še izvedla Rekonstrukcija odseka Hribar Žani. 
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Pod točko Razno ni bilo več predlogov zato se predsednik zahvali vsem prisotnim in sejo 

zaključi ob 20.30 uri. 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


