
 

 

 

 

 

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: 0328-9/2019 

Datum: 27.10.2020 

Z A P I S N I K 
 

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

ponedeljek, 19. oktobra 2020 ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Japundža in Marija Plevčak. 

 

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

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, Klaudija Kač in tajnik odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne na 9. 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 9. seje Odbora; 

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

da se dnevni red spremeni in sicer predlaga pod 10. točko dnevnega reda Obravnavo in 

potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za odvoz odpadnih nagrobnih sveč za 

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

Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2020, ki ga je Občini Prebold poslalo podjetje 

Simbio d.o.o. 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije. 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

3. Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe. 

4. Obravnava predloga Odloka o plakatiranju. 

5. Soglasje Odbora k postavitvi LED displaya ter potrditev cene za najem. 

6. Obravnava vloge ga. Brigite Petek (Bella Vita) za preureditev prostorov in širitev 

dejavnosti. 

7. Seznanitev z rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2020. 

8. Poročilo bazen 2020. 

9. Poročilo o sanaciji po neurju junij 2020. 

10. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za odvoz 

odpadnih nagrobnih sveč za Mestno občino Celje ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, 

Braslovče, Dobje, Polzela, Prebold, Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2020. 

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

1. SKLEP: 

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

dopolnjeni dnevni red 9. seje.  

 

AD3) 

Potrditev zapisnika 8. 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. 

 

Predsednik je v vmesnem času govoril s predstavniki Ribiške družine Šempeter in tudi 

predstavniki Nivoja. Glede na dopuste in situacijo z Corona virusom do sestanka žal še ni 

prišlo je pa glede ureditve predviden takoj, ko se bodo zadeve z virusom umirile.  

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 

službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Prebold je bil potrjen na OS. Tudi 

dopolnjen in popravljen Pravilnik za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina Prebold 

je bil potrjen na OS. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je bil 

tudi seznanje z razpisom in podelitvijo nagrad INOVATOR LETA SSD 2019 in informacijo o 

poteku Javnega razpisa za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold. Pod 

točko razno so bile obravnavane še nekatere pobude in vprašanja kot je navedeno v predlogu 

zapisnika. 

 

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 8. 

seje.  

 

AD4) 

Obravnava predloga Odloka o plakatiranju; 

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

Ga. Kač je povedala, da je OU na podlagi priporočila NO Občine Prebold pristopila k 

proučitvi obstoječe podlage za izvajanje profitne dejavnosti plakatiranja v Občini Prebold. 

Pripravljen je skrajšan predlog Odloka o plakatiranju, ki pa sedaj zajema tudi cenik za 

plakatiranje, navedeno pa je tudi kdo bi bil oproščen plačila plakatiranja. Plakatiranje od 

1.2.2020 plakatiranje izvaja Režijski obrat Občine Prebold, pred tem pa je bilo to urejeno s 

pogodbo z zunanjim izvajalcem.  

G. Jager je povedal, da je predlog odloka pogledal in tudi cene, ki se bistveno ne spreminjajo. 

Na seznam plakatnih mest so dodana tudi avtobusna postajališča, ki so trenutno urejena z 

najemnimi pogodbami, katerim pa v mesecu novembru poteče veljavnost.  

Župan je predlagal, da bi zaradi interesa Krajevnih odborov dve avtobusni postaji izvzeli iz 

seznama ter jih uporabljali za potrebe občine oziroma krajevnih odborov.  

G. Fonda je predlagal, da bi se v seznam oglasnih mest dodalo tudi površine na bazenu 

Prebold za obdobje kopalne sezone.  
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Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa: 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

dopolnitev predloga odloka z oglasnim mestom na bazenu Prebold ter izvzem 

avtobusnih postaj v Dolenji vasi in pri šoli Prebold iz seznama  oglasnih mest.  

 

4. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga OS 

Občine Prebold, da potrdi predlagani predlog Odloka o plakatiranju in ga posreduje v 

30 dnevno javno obravnavo.  

 

AD5) 

Soglasje Odbora k postavitvi LED displaya ter potrditev cene za najem; 

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

 

Ga. Kač je povedala, da je Hotel Prebold na občino Prebold naslovil prošnjo za postavitev 

LED displaya 2,88 x 1,92 m na Roglovo hišo ob novem krožišču v Dolenji vasi.  Predlagajo, 

da jim damo soglasje za postavitev in dovoljenje za uporabo, občina Prebold bi krila stroške 

električne energije, bi pa imela zato na razpolago 2 uri časa za oglaševanje svojih aktivnosti. 

Pripravila se je predvidena poraba električne energije, ki bi znašala po trenutnih cenah cca 

80,00 EUR mesečno.  

 

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

glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa: 

5. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe naroča 

predlagatelju postavitve LED displaya GSH d.o.o., da pridobi soglasje Direkcije RS za 

ceste za postavitev LED displaya. 

 

6. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe po predložitvi 

soglasja Direkcije RS za ceste soglaša s postavitvijo LED displaya v zameno za dve (2) 

uridnevnega oglaševanja. Občina Prebold zagotovi mesto postavitve in plačilo električne 

energije. 

 

AD6)  

Obravnava vloge ga. Brigite Petek (Bella Vita) za preureditev prostorov in širitev 

dejavnosti; 

Predsednik odbora je povedal, da je na občino Prebold prišla vloga ga. Brigite Petek za 

preureditev prostorov in širitev dejavnosti. 

Župan g. Debelak je povedal, da bi prostore predvidene za preureditev in širitev v bodočnosti 

potrebovali za ureditev zdravstvene oskrbe – pediatrije. 

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

sprejeli naslednji sklep: 

7. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe NE daje soglasja k 

predvideni preureditvi in širjenju dejavnosti ga. Brigite Petek v trenutno najetih 

prostorih. Predmeteni prostori so predvideni za širitev in izboljšanje zdravstvene oskrbe 

občanov s strani Zdravstvenega doma Prebold.   
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AD7)  

Seznanitev z rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2020; 

Predsednik odbora je prosil g. Japundža Tadeja, da poda informacijo. 

 

G. Japundža je povedal, da je bil razpis objavljen in da je 13.7.2020 pregledala prispele vloge. 

Le tri vloge so bile popolne, ostali vlagatelji pa so bili pozvani k dopolnitvi vloge. Dopolnitve 

so bile poslane, ugotovilo pa se je, da pri enem vlagatelju niso bili izpolnjeni pogoji iz razpisa. 

Sredstva so bila tako razdeljena 11 vlagateljem skladno z priloženo razpredelnico. En 

vlagatelj je zaradi višine investicije dobil maksimalen možen znesek 3.000,00 EUR, ostali 

vlagatelji so prejeli sredstva v enakem odstotku 31,38% upravičenih stroškov.   

Predsednik g. Jager predlaga, da se investicije v primeru dvoma o porabljenih sredstvih ali ob 

pomanjkljivih zahtevkih, preverijo na terenu. 

G. Fonda je opozoril, da mora biti OU pozorna pri pripravi razpisa, ker so bile nazadnje 

nekatere napake. Potrebno je tudi takoj začeti s pripravo pravilnika in razpisa za prihodnje 

leto saj se veljavnost pravilnika izteče v letu 2020. 

 

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

8. SKLEP:  

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

rezultati Razpisa za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za leto 

2020. Občinska uprava naj takoj prične z pripravo novega pravilnika za naslednje 

obdobje. 

 

AD8)  

Poročilo bazen 2020; 

Poročilo za leto 2020 je podal tajnik odbora. 

Povedal je, da večjih investicij na bazenu v letošnjem letu ni bilo. Uredili so se odštevalni 

števci za lokale in dodatna elektro omarica pod stolpom za reševalca iz vode. Kopalno sezono 

je seveda najbolj zaznamovala epidemija COVID-19 zaradi katere je blo potrebno nabaviti 

določene pripomočke, označbe, razkužila,..., zaradi nepodaljševanja licenc reševalcem iz vode 

pa smo letos pogodbo za reševanje iz vode sklenili z Vaterpolo klubom Pozejdon iz Celja. 

Druga pogodba je bila pogodba za upravljanjein vzdrževanje bazena, ki je bila sklenjena z 

Dani Teržan s.p. Tudi obisk na bazenu je bil proti letu 2019 precej nižji zato bo pričakovan 

rezultat na bazenu Prebold izguba v višini cca 34.000,00 EUR.  

V razpravi se je oblikovala tudi pobuda, da odbor zavzame stališče, da se tudi za 

osnovnošolce iz OŠ Prebold predvidi nek simboličen znesek za letno karto. Nujno je potrebno 

tudi ustrezno promovirati bazen v prihodnjem letu ter povabiti okoliške otroke in ostale 

obiskovalce. 

V letu 2021 so v proračunu tudi predvidena sredstva za projektno dokumentacijo prenove 

bazenskih objektov in potem naprej v letu 2022 ureditev le teh. 

  

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

9. SKLEP:  

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

Poročilom o delovanju bazena v letu 2020. 
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AD9)  

Poročilo o sanaciji po neurju julij 2020; 

Tajnik odbora je povedal, da je konec meseca julija in začetek meseca avgusta 2020 Občino 

Prebold prizadelo močno neurje s poplavami. Občina Prebold je seveda pristopila k obširni 

sanaciji po neurju katerestroški so znašali dobrih 62.000,00 EUR. Sanacijo so izvajali 

izvajalci, ki so imeli svoje kapacitete v tistem trenutku na razpolago. Občina Prebold je škodo 

po neurju tudi prijavila na Upravi RS za zaščito in reševanje in sicer na področju kmetijskih 

površin v višini 2.860,00 EUR, področju stanovanjskih objektov v višini 43.419,84 EUR in na 

področju cest v višini 74.338,08 EUR. Škodo na gozdnih cestah je prijavil ZGS v višini 

19.073,32 EUR ter na področju vodotokov DRSV v višini 193.463,29 EUR. Skupaj 

prijavljene škode na območju Občine Prebold je bilo tako v višini 323.154,53 EUR. Če in 

koliko od prijavljene škode bo Občina Prebold prejela iz URSZR, pa bo verjetno znano v letu 

2021. 

G. fonda je povedal, da je bil na odseku ceste Kaplja vas – Gorica proti Merzelju  ter, da je ta 

odsek ceste resnično kvalitetno saniran ter da je bil dogovor z občani na tej lokaciji in 

predsednikom KO Kaplja vas g. Možino, da bodo sedaj tudi sami skrbeli za čiščenje 

drežnikov, jaškov in prepustov.  

 

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

10. SKLEP:  

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

Poročilom o sanaciji po naravni nesreči 39.7.2020 in 4.8.2020. 

 

AD10)  

Obravnava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za odvoz 

odpadnih nagrobnih sveč za Mestno občino Celje ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, 

Braslovče, Dobje, Polzela, Prebold, Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2020; 

 

Tajnik odbora je povedal, da smo gradivo za to točko prejeli dva dni pred sejo odbora zato je 

gradivo razdeljeno na sami seji. Ministrstvo zahteva, da iuzvajalci obvezne gospodarske javne 

službe pripravijo elaborate o oblikovanju cen storitev. Do sedaj so bili ti stroški zaračunani v 

odvozu ostalih odpadkov, po sprejemu tega elaborata na vseh občinah pa bodo ti stroški 

zaračunani posebej. Po zagotovilih Simbia d.o.o. strošek ne bo višji kot je bil do sedaj, bo pa 

ločen. Potrebno bo izvajati kontrolo evidenc odvoza odpadnih sveč. 

 

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

11. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi ceno izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za odvoz 

odpadnih nagrobnih sveč v višini 0,20872 EUR/kg. Cena je brez DDV in se uporablja od 

01.01.2021 dalje.  

 

AD11)  

Razno ; 

Pod točko razno je g. Verk vprašal kako daleč je z obnovo vodovoda ob Tovarniški cesti? 

Tajnik odbora je povedal, da je pravnomočen sklep o izboru izvajalca ter, da se v prihodnjem 

tednu pričakuje podpis pogodbe in pričetek del.  

G. Fonda je vprašal kako je z Planom nabave gasilskih vozil. 
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G. Verk je odgovoril, da je bil plan pripravljen ter, da bo plan nabave obravnaval odbor na eni 

izmed naslednjih sej. 

 

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

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 20.20 uri. 

 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


