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ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 
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t: 03 703 64 00, f: (03) 703 64 05 

Številka: 0328/0003/2022-2 

Datum:   21.6.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

dne, 21.6.2022 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, mag. Matjaž Debelak, Bernard Tratnik, Aleksandra 

Tisom,     

 

Odsotni člani odbora:          Matija Zavšek 

 

Ostali prisotni:                Metka Šribar, Dušan Kočevar T-2 d.o.o. 

 

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 tekoče zadeve 

bila dodana obravnava odpravka sklepa Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti glede prejete ponudbe zemljišča in stanovanjske hiše v centru Prebolda. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje odbora 

2. Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim 

premoženjem v lasti Občine Prebold 

3. Tekoče zadeve 

3a. Obravnava odpravka sklepa Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti glede prejete ponudbe zemljišča in stanovanjske hiše v centru Prebolda. 

4. Razno 

 

 

Ad/1 

Odbor je pregledal zapisnik 17. seje odbora. 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 17. seje Odbora. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 
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Ad/2 

Odbor je obravnaval predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold. Spremembe se nanašajo na 

obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti Občine Prebold s stvarnimi pravicami v 

primeru novogradnje komunalne infrastrukture pri kateri izgradnje gre za širši interes. 

Na seji je bil prisoten tudi predstavnik podjetja T-2 d.o.o., ki je predstavil projekt izgradnje 

optičnega omrežja na območju Občine Prebold, ki je tudi zavezanec za plačilo nadomestila za 

ustanovitev služnostne pravice. Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 2: 

Odbor potrjuje predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s 

stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold in ga posreduje v sprejem občinskemu svetu. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/3a 

Odbor je obravnaval odpravka sklepa Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti glede prejete ponudbe zemljišča in stanovanjske hiše v centru Prebolda na naslovu 

Trg 2. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

 

SKLEP 3a: 

Odbor je mnenja, da se ponujeno zemljišče s stanovanjsko hišo na naslovu Trg 2  lahko 

brezplačno prenese na Občino Prebold. V zameno za brezplačni prenos pa se sedanjim 

lastnikom ponudi doživljenski brezplačni najem občinskega stanovanja. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

 

Ad/4 

Pod točko razno ni bila obravnavana nobena zadeva. 

 

 

 

Seja Odbora je bila zaključena ob 18.50 uri. 

 

 

Zapisala: 

Metka Šribar 

 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami 

Branko Verk, l.r. 


