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ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 

www.prebold.si, e: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

t: 03 703 64 00, f: (03) 703 64 05 

Številka: 0328/0001/2022-2 

Datum:   25. 1. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

16. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je bila 

dne, 25.1.2022 ob 18.00 uri v  prostorih sejne sobe Občine Prebold. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami Branko Verk.  

  
Seja Odbora je bila javna. 

 

Prisotni člani odbora:     Branko Verk, Liljana Kač, Sonja Stergar, Franc Grenko, Matija 

Jager 

 

Odsotni člani odbora:     mag. Matjaž Debelak, Bernard Tratnik, Aleksandra Tisom,     

                                          Matija Zavšek 

 

Ostali prisotni:          župan Vinko Debelak, Metka Šribar  

 

V uvodu je bilo ugotovljeno, da je Odbor sklepčen. Podan je bil predlog dnevnega reda. 

Podan  predlog dnevnega reda  je bil soglasno potrjen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje odbora 

2. Seznanitev z mesečnim poročilom november in december  2021 - navezava na A1 in 

seznanitev z opredelitvijo občine Prebold na prejeto gradivo študije variant – 

analiza stanja - izdelano in prejeto v decembru 2021 

3. Obravnava izvedeniškega poročila o tržni vrednosti nepremičnine parc. št. 

1350/331 k.o. Latkova vas 

4. Ponudba za odkup deleža nepremičnine parc. št. *155 k.o. Prebold 

5. Ukinitev javnega dobra parc. št. 947 k.o. Matke  za potrebe menjave zemljišč  

6. Nakup zemljišča za potrebe razširitve obstoječe občinske ceste od R2 proti Gaju 

7. Pravilnik o upravljanju s stvarnem premoženjem v lasti Občine Prebold - 

obravnava po javni obravnavi 

8. Seznanitev z letnim poročilom 2021 o upravljanju zaprte deponija Ložnica 

9. Razno 
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Ad/1 

Odbor je pregledal zapisnik 15. seje odbora. 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 15. seje Odbora. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/2 

Odbor je obravnaval prejeto poročilo za mesec november in december 2021 o izvedenih 

aktivnostih na projektu ureditve navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1), ter z 

opredelitvijo oziroma odgovorom občine na prejeto gradivo študije variant – analiza stanja, 

izdelano in prejeto v mesecu decembru 2021. 

Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 2: 

Odbor se je seznanil s prejetima poročiloma in opredelitvijo oziroma odgovorom občine na 

prejeto gradivo študije variant – analiza stanja, izdelano in prejeto v mesecu decembru 

2021. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/3 

Odbor je obravnaval izvedeniško poročilo o tržni vrednosti nepremičnine parc. št. 1350/331 

k.o. Latkova vas, katerega je lastnica prej navedene nepremičnine za potrebe ureditve 

lastništva posredovala na občino Prebold. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 3: 

Odbor se ne strinja s predloženim izvedeniškim poročilom o tržni vrednosti nepremičnine 

parc. št. 1350/331 k.o. Latkova vas. Za ureditev lastništva pod kategorizirano javno cesto se 

glede na to, da je bilo zemljišče po katerem se je kasneje zgradila cesta kmetijsko zemljišče 

(travnik) lastnici ponudi za odkup cena 3 EUR/m2. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/4 

Odbor je obravnaval ponudbo za odkup solastninskega deleža na nepremičnini parc. št. *155 

k.o. Prebold. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 4: 

Ponudba se ne sprejme. Obravnavana nepremičnina se za enkrat ne odkupi. Sklep je bil 

soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

 

Ad/5 

Odbor je obravnaval ukinitev javnega dobra na zemljišču parc. št. 947 k.o. Matke za potrebe 

zamenjave zemljišča za ureditev lastništva pod javno cesto. Po krajši razpravi je odbor sprejel 

naslednji sklep: 
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SKLEP 5: 

Odbor se strinja z ukinitvijo javnega dobra na zemljišču parc. št. 947 k.o. Matke. Ukinitev 

javnega dobra se posreduje v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. Sklep je bil 

soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

 

Ad/6 

Odbor je obravnaval odkupu zemljišča za potrebe razširitev obstoječe ceste od R2 proti Gaju. 

Za potrebe rekonstrukcije obstoječe ceste z razširitvijo je potrebno odkupiti 266 m2 zemljišča 

od dveh lastnikov. Predlog cene za odkup zemljišča znaša 10 EUR/m2. Po krajši razpravi je 

odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 6: 

Odbor se strinja s predlagano ceno 10 EUR/m2 za odkup zemljišča za potrebe 

rekonstrukcije in razširitve ceste od R2 proti Gaju. Sklep je bil soglasno potrjen od vseh 

prisotnih članov odbora. 

 

 

 

Ad/7 

Odbor je obravnaval  Pravilnik o upravljanju s stvarnem premoženjem v lasti Občine Prebold 

in sicer po izteku 30-dnevne javne obravnave. V času javne obravnave na osnutek Pravilnika 

ni prispela nobena pripomba. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 7: 

Obravnavani osnutek Pravilnika o upravljanju s stvarnem premoženjem v lasti Občine 

Prebold se kot predlog  posreduje obravnavo in sprejem Občinskemu svetu. Sklep je bil 

soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

Ad/8 

Odbor je obravnaval  letno poročilo za leto 2021 o upravljanju zaprte deponije Ložnica. Po 

krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 8: 

Odbor se je seznanil z letnim poročilom za leto 2021 o upravljanju zaprte deponije Ložnica. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

 

Pod točko razno je bila glede na vprašanje predsednika odbora na stanje zaključka izdelave 

projekta SD ID OPN Občine Prebold odboru podana informacija o težavah z izdelovalcem, ki 

kljub stalnim urgencam s strani občinske uprave ne dokonča svojega dela, da bi se gradiva 

lahko posredovala nosilcem urejanja prostora v druga mnenja, kar za občino predstavlja velik 

problem. Od vseh prisotnih članov odbora je bilo sklenjeno, da se urgenca izdelovalcu pošlje 

še s strani odbora. 

Nadalje je bila odboru podana informacija, da se pripravlja nova dražba za prodajo prostorov 

Pekarne Postojna v stečaju v pritličju v Zanierjeve hiše. Odbor je še vedno mnenja, da je 

potrebno s strani občine obravnavane prostore odkupiti, zato se v rebalansu proračuna 

zagotovi ustrezna višina sredstev za odkup.  
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Seja Odbora je bila zaključena ob 19.25 uri. 

 

 

Zapisala: 

Metka Šribar 

 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami 

Branko Verk, l.r. 


