
 

 

 

 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA  

IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
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OBČINA PREBOLD 

Številka: 0328-7/2019 

 

Datum: 22.06.2020 

Z A P I S N I K 
 

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

ponedeljek, 8. junija 2020 ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Stojnić, Damjan Drakšič, Tadej Japundža in Marija Plevčak. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Mojca Jeram,  

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, Anton Vesolak in tajnik odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne na 7. 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 8 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 7. 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 6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe  

4. Obravnava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 

Prebold. 

5. Obravnava predloga Pravilnika za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina 

Prebold – druga obravnava. 

6. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 

organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.  

7. Seznanitev s poslovnim načrtom JKP Žalec d.o.o. v letu 2020. 

8. Priprava kriterijev in oblikovanje Javnega razpisa za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Prebold za leto 2020 in oblikovanje komisije za pregled 

prispelih ponudb 

9. Obravnava predloga delovanja bazena v sezoni 2020 (organizacija dela, cenik, 

urnik,...)  

10. Rebalans proračuna Občine Prebold za leto 2020 

11. Razno 
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Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrdi dnevni red 7. 

seje.  

 

AD3) 

Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe; 

Predsednik odbora je podal poročilo skladno s predlogom zapisnika. Pove, da se je pri 

poslanem gradivu pripetila napaka na katero je opozoril g. Fonda za kar se mu je predsednik 

najlepše zahvalil in prosi vse prisotne, da upoštevajo naknadno poslan popravljen zapisnik, ki 

je tema potrditve.  

 

Ob poročilu predsednika glede zapisnika, je g. Fonda postavil vprašanje kako je z cesto 

Kočevar Peter.  

Tajnik odbora je povedal, da je občina Prebold odgovorila na dopis g. Kočevarja skladno z 

sklepom odbora in sicer, da cesta ne izpolnjuje pogojev na podlagi katerih bi lahko cesto 

izvzeli iz kategorizacije. G. Kočevar je na naš dopis odgovoril in nazadnje celo zagrozil s 

tožbo. Na ta zadnji dopis smo mu z Občine odgovorili, da imamo v arhivu dokumente, ki 

dokazujejo dogovore in reševanje problematike ceste v preteklosti ter, da je bila za cesto celo 

izplačana odškodnina in zamenjano zemljišče z Brvarji. 

Župan pove, da je v zadnjem dopisu g. Kočevar odstopil od sklenjenih dogovorov kar pa 

seveda lahko pomeni tudi odškodninsko odgovornost na strani Kočevar Petra. 

Tajnik odbora je še povedal, da g. Kočevar zahteva najprej postavitev prometne signalizacije 

ob koncu javnega dobra – pod domačijo Kraševec ter, da bo občina naročila postavitev PZ za 

slepo ulico in dovoljeno za stanovalce. 

G. Dolinar je povedal, da je postavitev PZ Dovoljeno za stanovalce lahko tudi problem za 

obiskovalce turizma g. Kočevar Petra saj bo redarska služba ukrepala tudi v primeru 

obiskovalcev turistične kmetije Kočevar. 

Župan je še povedal, da bomo najprej postavili predlagano prometno signalizacijo nato pa 

poizkusili dokončati postopek odmere ceste. Upa na dogovor glede kategorizirane občinske 

ceste, v nasprotnem primeru pa bo potreben drugačen način ureditve ceste. 

G. Verk je dodal, da v primeru dane služnosti družini Šibila in Brvar po toliko letih ne morejo 

kar tako odvzeti pravice dostopa do stanovanjske hiše. 

 

Člani odbora po razpravi s 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 6. 

seje.  

 

AD4) 

Obravnava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 

Prebold; 

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

G. Anton Vesolak pove, da je OS občine Prebold na svoji 12. seji sprejel Odlok o 

pokopališkem redu na območju Občine Prebold. Skladno z zakonom in sprejetim odlokom je 

potrebno sprejeti tudi Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe s katerim bodo določeni pogoji 

za izvajanje koncesije. Predmet in pogoji so zapisani v predlogu odloka, ki bi ga po potrditvi 
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na odboru posredovali OS občine Prebold, ki bi ga posredoval v 30 dnevno javno obravnavo. 

G. Vesolak je povedal tudi, da sprejetje odloka nima finančnih posledic za občino Prebold 

razen v primeru, da pokojni nima sorodnikov, ki bi lahko poskrbeli za oskrbo. V tem primeru 

gre za osnovno storitev oskrbe pokojnika. G. Vesolak je tudi kratko predstavil vsebino 

predloga odloka. 

Ga. Plevčak je vprašala kaj pomeni določba obseg monopola. 

G. Vesolak je odgovoril, da to pomeni le, da izbrani izvajalec izvaja le prevoz pokojnika in da 

to ne pomeni, da lahko samo izbrani izvajalec izvaja vse storitve v zvezi s pokopom 

pokojnika. Praktično gre samo za prevoz in hrambo pokojnika. 

Župan je podal predlog spremembe 4. člena predloga odloka kjer bi navedena pokopališča 

umaknil in samo napisal na območju občine Prebold saj odlok praktično nima zveze z 

pokopališči v občini Prebold. 

 

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

gospodarske javne službe z 8 glasovi ZA sprejme naslednja sklepa: 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe predlaga 

spremembo 4. člena predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 

Prebold in sicer, da se navede, da pravilnik velja na območju občine Prebold (umakne se 

navedba pokopališč v Preboldu in Mariji Reki).  

 

4. SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe 

predlaga OS, da sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije 

za opravljanje lokalne gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 

Prebold in ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo.   

 

AD5) 

Obravnava predloga Pravilnika za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina 

Prebold – druga obravnava; 

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

 

G. Vesolak je povedal, da je bil predlog odloka sprejet na seji OS in posredovan v 30 dnevno 

javno obravnavo. V času javne obravnave so bili prejeti predlogi in pripombe GZ Prebold. 

Predlogi so bili v pripravi gradiva v večji meri upoštevani, le pripomba, da se nakup rabljenih 

gasilskih vozil financira iz občinskih sredstev se ne upošteva. 

G. Verk je povedal, da je bila na GZ Prebold formirana komisija, ki je pregledala predlog 

Pravilnika in da je iz tabele razvidno, da se financira le vozila do 5 let starosti. 

G. Fonda je povedal, da se načeloma strinja z sofinanciranjem nakupa vozil do pet let starosti, 

saj meni, da bodo društva pristopala k nakupu novih vozil. 

 

Po razpravi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z 8 glasovi 

ZA sprejme naslednji sklep: 

5. SKLEP: 

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

sprejme Pravilnik za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina Prebold v 

predlagani obliki. 
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AD6)  

Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 

organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.; 

Predlog Odloka predstavi predsednik, ki pove, da ne gre za bistveno spremembo in da gre 

praktično le za doklasifikacijo dejavnosti JKP d.o.o., ki bo poleg svoje prvotne dejavnosti 

lahko tudi upravljala z plačljivimi parkirišči v poslovni coni Arnovski gozd. 

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

6. SKLEP:  

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga OS občine 

Prebold, da sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 

upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. po skrajšanem 

postopku. 

 

AD7)  

Seznanitev s poslovnim načrtom JKP Žalec d.o.o. v letu 2020; 

Predsednik je povedal, da so gradivo prejeli vsi člani. Novih zaposlitev na JKP d.o.o. v letu 

2020 ni previdenih se pa v poslovnem načrtu večkrat omenja problematika odstranjevanja 

blata in problematika Mlekarne Celeia.  

Župan je povedal, da je problematika odvoza blata resna saj veljavna pogodba s podjetjem 

Saubermacher poteče v kratkem, nov predlog cene s strani podjetja Saubermacher pa je več 

kot dvakrat višji in še to le za obdobje treh mesecev potem pa se cena ponovno poviša. Svet 

ustanoviteljev je naročil podjetju JKP d.o.o., da preuči možnosti za dolgoročno rešitev 

problematike odvoza odpadnega blata. Problematika odvoza blata iz ČN Kasaze pa lahko 

pomembno vpliva na ceno odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

7. SKLEP:  

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

poslovnim načrtom JKP Žalec d.o.o. za leto 2020. 

 

AD8)  

Priprava kriterijev in oblikovanje Javnega razpisa za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Prebold za leto 2020 in oblikovanje komisije za pregled prispelih 

ponudb; 

Predsednik povabi g. Vesolaka, da predstavi predlog javnega razpisa in morebitne posebnosti 

proti lanskemu letu. 

 

G. Vesolak je povedal, da je že v predlogu rebalansa okvir sredstev za razpis povišan na 

20.000,00 EUR, potrebno pa je določiti datume za objavo razpisa seveda v primeru potrditve 

rebalansa na seji OS. 

Župan pove, da je država pristopila k pomoči zaradi epidemije COVID-19 in jo tudi izvaja ter, 

da bi sredstva na razpisu namenili za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti kot je predlagano v osnutku razpisa. 

Tajnik odbora predlaga datume in sicer objava razpisa takoj po potrditvi rebalansa na OS 

občine Prebold, rok za prijave do 7. julija in pregled prispelih vlog 9. julija. Člani odbora 

morajo tudi predlagati komisijo za pregled prispelih vlog v kateri pa ne smejo biti člani OS. 

Predlogi za člane komisije so Tadej Japundža, Anton Vesolak in Simon Jan. 
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G. Fonda je predlagal, da komisija po pridobitvi zahtevka in pred izplačilom opravi ogled 

investicije ter da se maksimalni znesek pomoči določi na 3.000,00 EUR kot v lanskem letu. 

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

8. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe v Strokovno 

komisijo za odpiranje in pregled prispelih vlog predlaga naslednje člane: 

- Predsednik Tadej Japundža 

- Član Anton Vesolak 

- Član Simon Jan 

 

9. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje besedilo 

razpisa z naslednjimi popravki: 

- skupna višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 20.000,00 EUR, 

- intenzivnost pomoči/najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 

3.000,00 EUR 

- rok za prijavo 07.07.2020, 

- datum odpiranja vlog 09.07.2020 

 

AD9)  

Obravnava predloga delovanja bazena v sezoni 2020 (organizacija dela, cenik, urnik...) ; 

Predsednik g. Jager je predstavil predlog delovanja in sicer so člani odbora prejeli v gradivu 

cenik iz leta 2019 in predlaga, da je tudi v sezoni 2020 enak cenik: 

CENIK DNEVNIH KART 

Celodnevna vstopnica (predšolski otroci do 6 let)     brezplačno 

Celodnevna vstopnica (osnovnošolski otroci)     3,00 € 

Celodnevna vstopnica (dijaki in študentje + upokojenci)*    4,00 € 

Popoldanska vstopnica po 14. uri (osnovnošolski otroci)    2,00 € 

Popoldanska vstopnica po 14. uri (dijaki in študentje + upokojenci)*  3,00 € 

Odrasli 

Celodnevna vstopnica         5,00 € 

Popoldanska vstopnica po 14.uri       4,00 € 

CENIK LETNIH KART 

Dijaki , študentje , upokojenci ,odrasli 

Letna vstopnica (osnovnošolski otroci)            15,00 € 

Letna vstopnica (dijaki in študentje + upokojenci)*     40,00 € 

Letna vstopnica (odrasli)        50,00 € 

 

Povedal je tudi, da predvidenih večjih investicij v letu 2020 ni, odpiranje bazena pa je 

predvideno z 1.7.2020. 

Tajnik odbora je povedal, da večjih investicij ni predvidenih, se pa je na bazenu uredila 

dodatna elektro omarica pod stolpom reševalca, uredila sta se odštevalna števca za lokal v 

najemu podjetja MANU in za prostor reševalca iz vode, uredil se bo še večji iztok iz 

prelivnega bazena. Povedal je tudi, da je kar nekaj sprememb ter dodatnih stroškov zaradi 

epidemije COVID-19 kar bo imelo za posledico drugačen režim dela, čiščenje, razkuževanje, 

omejitev števila ljudi, upoštevanje razdalje med obiskovalci,.... Objavljeni so razpisi za 

počitniško delo, delo na recepciji in delo vzdrževalca in reševalca iz vode. Nekaj težav je 

predvsem zaradi veljavnosti licenc reševalcev iz vode, ki jih v letu 2020 niso mogli 

podaljševati. Informacije, ki krožijo so sicer pozitivne vendar uradne informacije s strani 

ministrstva še nimamo. 
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Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

10. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev predloga cenika kart v sezoni 2020.  

 

AD10) 

Rebalans proračuna Občine Prebold za leto 2020; 

Predsednik odbora je povedal, da so člani odbora v gradivu prejeli predlog rebalansa 2020, ki 

bo šel na obravnavo na naslednjo sejo OS. Povedal je, da je bil predlog že obravnavan s strani 

predsednikov odborov ter, da je priložen predlog že bil usklajen. V primeru, da ima kdo od 

članov odbora še kakšen predlog pa je prosil za dopolnitev. 

 

Župan je povedal, da smo po medsebojnih usklajevanjih upoštevali praktično vse predloge 

svetnikov in predsednikov delovnih teles. V rebalansu je upoštevan tudi predlog, da 

oprostimo najemnike občinskih prostorov stroškov najemnine in stroškov za čas trajanja 

epidemije COVID-19.  

Tajnik odbora je povedal je iz predloga rebalansa razvidno zmanjšanje sredstev na področju 

investicij v ceste. Nadaljevala se bodo dela na področju vodovoda in sicer v letošnjem letu še 

dokumentacija za vodovodno omrežje v Šeščah ter obnova vodovoda ob Tovarniški cesti. 

 

Člani odbora so po krajši razpravi s 8 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

11. SKLEP: 

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

predlogom Rebalansa proračuna za leto 2020.  

 

AD11)  

Razno;  

Pod točko razno g. Dolinar vpraša kako je z najemnikom lokala na bazenu Prebold MANU 

d.o.o. Tajnik odbora je povedal, da je najemnina poravnana ter da so se v lokalu začele 

določene aktivnosti. Župan je povedal, da je bilo delo tudi v tem lokalu omejeno v času 

razglašene epidemije COVID-19 poleg tega pa je imel najemnik tudi določene osebne 

zdravstvene težave.  

 

G. Stojnić daje pobudo, da se nekaj ukrene pri Ribniku v Preboldu, ki je trenutno prazen in 

vse skupaj izgleda zelo žalostno. 

Župan je povedal, da ima ribnik v upravljanju ribiška družina ter da jih je potrebno pozvati, da 

redno urejajo površine ob ribniku. Težava je, da je brana ponovno spustila ter, da je potrebno 

z obstoječimi branami in zapornicami zagotoviti vodo v ribniku. 

G. Stojnić tudi opozori na odvodnjavanje iz objekta na naslovu na Hmeljarski cesti 10, 

reklamacijo pločnika Na Zelenici in zaraščeno luč JR nasproti Pošte v Preboldu. Potrebno je 

pozvati lastnike oziroma izvajalca ter obrezati veje okoli JR. 

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. 

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. 
 


