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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: 0328/0002/2022-2 

Datum:   29. 3. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

dne, 29.3.2022 ob 17.00 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, mag. Matjaž Debelak, Bernard Tratnik, Aleksandra 

Tisom,     

 

Odsotni člani odbora:          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 s tem, da je pod točko razno bila 

dodana obravnava idejne zasnove prenove podpornih prostorov in infrastrukture na vhodu 

kopališča Prebold. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje odbora 

2. Obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 

območje P4/4 Kovačev hrib 

3. Vloga za nakup zemljišča parc. št. 1031/5 k.o. Latkova vas 

4. Vloga za nakup dela zemljišča parc. št. 1166/1 k.o. Latkova vas 

5. Vloga za nakup zemljišča parc. št. 1045/1 k.o. Latkova vas 

6. Vloga za izplačilo vrednosti nepremičnine po darilni pogodbi 

7. Razno 

7a. Obravnava idejne zasnove prenove podpornih prostorov in infrastrukture na vhodu   

kopališča Prebold. 
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Ad/1 

Odbor je pregledal zapisnik 16. seje odbora. 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 16. seje Odbora. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/2 

Odbor je obravnaval  Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 

območje P4/4 Kovačev hrib.  Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 2: 

Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Občinskega lokacijskega 

načrta za območje P4/4 Kovačev hrib. Odlok naj pregleda še pravna služba in v kolikor so 

potrebni popravki se Občinskemu svetu v sprejem posreduje popravek odloka, ki ga  

pripravi pravna služba. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/3 

Odbor je obravnaval prejeto pobudo za odkup zemljišča parcelna številka 1031/5 k.o. Latkova 

vas. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

 

SKLEP 3: 

Odbor se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 1031/5 k.o. Latkova vas. Pred prodajo je 

potrebno izvesti parcelacijo saj po delu obravnavane zemljiške parcele poteka 

kategorizirana občinska cesta. Novo nastala parcela, ki bo predmet prodaje se naj proda s 

postopkom javne dražbe. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/4 

Odbor je obravnaval vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 1166/1 k.o. Latkova vas za 

potrebe postavitve telekomunikacijske centrale podjetja T2. Po krajši razpravi je odbor sprejel 

naslednji sklep: 

 

SKLEP 4: 

Odbor predlaga, da se za potrebe postavitve telekomunikacijske centrale podjetja T2 

nameni sosednje zemljišče – to je parcela 1360/14 k.o. Latkova vas na kateri je že locirana 

trafo postaja. Telekomunikacijska centrala naj bo locirana v liniji zahodno od obstoječe 

trafo postaje. Zemljišče se za potrebe prodaje odmeri, stroške parcelacije nosi podjetje T2. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/5 

Odbor je obravnaval vlogo za odkup solastniškega deleža občine na zemljišču parc. št. 1045/1 

k.o. Latkova vas Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 
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SKLEP 5: 

 

Odbor se je seznanil z interesom po odkupu solastniškega deleža občine na zemljišču parc. 

št. 1045/1 k.o. Latkova vas oziroma novonastali parceli, ki bo po odmeri ceste nastala iz 

obravnavane parcele. Novo nastala parcela, ki je namenjena gradnji objektov se lahko 

proda na način oziroma postopku, ki ga za to predvideva veljavna zakonodaja. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/6 

Odbor je obravnaval vlogo za izplačilo vrednosti nepremičnine po darilni pogodbi s katero je 

PGD Latkova vas na občino brezplačno preneslo zemljišče pod kategoriziranimi cestami v 

centru Latkove vasi. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 6: 

Kakršno koli izplačilo po sklenjeni darilni pogodbi ni izvedljivo ker ni šlo za kupoprodajno 

pogodbo temveč za darilno pogodbo. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/7a 

Pod točko razno je odbor obravnaval osnutek izdelane idejne zasnove za prenovo podpornih 

prostorov in infrastrukture na vhodu   kopališča Prebold. 

Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 7a: 

Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati naslednje: 

 

- fitnes se na tej lokaciji ne potrebuje zato se v nadaljevanju več ne projektira; 

- glavni vhod  na kopališče se naj predvidi tako kot je sedaj, se pravi centralno iz 

vzhodne strani; 

- potrebno je predvideti tudi nove prostore za obstoječi kolesarski center, ki se naj 

locira na mestu sedaj predvidenega vhoda; 

- na mestu sedanjih prostorov kolesarskega centra se naj predvidijo skladiščni 

prostori in garderobe za športna igrišča; 

- na strehi se naj predvidi sončna elektrarna. 

 

 

Seja Odbora je bila zaključena ob 18.35 uri. 

 

 

Zapisala: 

Metka Šribar 

 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami 

Branko Verk 


