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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: 0328/0004/2022-2 

Datum:   4.10.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

dne, 4.10.2022 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, Bernard 

Tratnik, Aleksandra Tisom,     

 

Odsotni člani odbora:          Matija Zavšek, Matija Jager, mag. Matjaž Debelak 

 

Ostali prisotni:                Metka Šribar, župan Vinko Debelak 

 

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 18. seje odbora 

2. Obravnava osnutka Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

3. Obravnava osnutka proračuna za leto 2023 

4. Urejanje lastništva zemljišča pod kategorizirano javno cesto parc. št. 1350/331 k.o. 

Latkova vas – odgovor lastnika 

5. Ponovna vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 1484/1 k.o. Gornja vas 

6. Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 296/34 k.o. Prebold 

7. Razno 

 

 

Ad/1 

Odbor je pregledal zapisnik 18. seje odbora. 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 18. seje Odbora. 

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

Odbor je obravnaval osnutek novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Prebold. Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 2: 

Odbor potrjuje osnutek novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Prebold s tem, da se v 4. členu v celoti črta tretji odstavek in v zvezi s tem popravi 

točka c. drugega odstavka istega člena. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

Ad/3 

Odbor je obravnaval osnutek proračuna za leto 2023. Osnutek proračuna je predstavil župan 

Vinko Debelak. Po krajši razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 3: 

Odbor se je seznanil z osnutkom proračuna za leto 2023. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

Ad/4 

Odbor je obravnaval odgovor lastnic zemljišča parc. št. 1350/331 k.o. Latkova vas na prejeti 

odgovor oziroma sklep, ki ga je Odbor sprejel na svoji 16. seji dne 25.1.2022 v zvezi ureditve 

lastništva pod kategorizirano javno cesto na prej navedenem zemljišču. Po  razpravi je odbor 

sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 4: 

Odbor se še vedno ne strinja s predlogom lastnic glede vrednosti zemljišča pod 

kategorizirano javno cesto, ki je enka ceni iz predloženega izvedeniškega poročilu o tržni 

vrednosti nepremičnine s katerim se odbor ni strinjal že na svoji 16. seji dne 25.1.2022. Za 

ureditev lastništva na obravnavani parceli št. 1350/331 k.o. Latkova vas v velikosti 111 m2, 

odbor predlaga, da se le ta lahko odkupi po največ 10 EUR/m2. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

Ad/5 

Odbor je obravnaval vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 1484/1 k.o. Gornja vas, ki jo je 

zainteresirani kupec ponovno podal na Občino Prebold. Odbor je prvo vlogo istega 

zainteresiranega kupca za odkup te iste parcele obravnaval že na svoji 14. seji dne 19.10.2021 

in s sklepom 6.1 odkup zemljišča zavrnil.  

Po  razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 5: 

Odbor ostaja pri sklepu 6.1. 14. seje Odbora z dne 19.10.2021, ki glasi: 

Po obravnavanem zemljišču parc. št. 1484/1 k.o. Gornja vas je predvidena izgradnja 

fekalne kanalizacije zato odkup zemljišča ni možen. Odbor hkrati opozarja tako investitorja 

izgradnje stanovanjske hiše kot novega bodočega lastnika zemljišča s stanovanjsko hišo  

parc. št. 65/14 k.o. Gornja vas k vzpostavitvi prvotnega stanja odprtega odvoda meteornih 

vod na severnem delu prej navedene parcele. 

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 
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Ad/6 

Odbor je obravnaval vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 296/34 k.o. Prebold. Po krajši 

razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP 6: 

Na območju obravnavanega zemljišča je občina lastnikom stanovanj večstanovanjskih 

stavb Dolenja vas 170 in Dolenja vas 172 že prodajala zemljišča za gradnjo garaž. 

Zemljišče parc. št. 296/34 k.o. Prebold, je zemljišče, ki je po prodaji teh zemljišč ostalo 

znotraj tega območja in ga uporabljajo  stanovalci za dostope do svojih garaž ter kot 

zunanje zelene površine ob večstanovanjskih objektih Dolenja vas 170 in 172 zato odbor 

predlaga, da se zemljišče ponudi v odkup najprej skupaj vsem lastnikom stanovanj kot 

funkcionalno zemljišče k večstanovanjskim stavbam Dolenja vas 170 in 172. V kolikor se 

lastniki stanovanj večstanovanjskih objektov Dolenja vas 170 in 172 ne bi odločili za 

skupinski nakup tega zemljišča se potem le to lahko proda posameznim zainteresiranim 

kupcem.  

Sklep je bil soglasno potrjen od vseh prisotnih članov odbora. 

 

 

 

 

Pod točko razno ni bila obravnavana nobena zadeva sta pa bila postavljena s strani članov 

odbora dva vprašanja in sicer glede dokončanja SD ID OPN Občine Prebold in gradnje 

optičnega omrežja operaterja T-2. Odgovori so bili podani takoj na sami seji in sicer:   

1. Izdelava  SD ID OPN  Občine Prebold je v zaključni fazi - manjka še samo drugo 

pozitivno mnenje DRSV, ki pa se pričakuje v naslednjem tednu. 

2. S T-2 je bila sklenjena služnostna pogodba za izgradnjo optičnega omrežja po 

zemljiščih v lasti Občine Prebold. Dela se izvajajo. Skupaj s T-2 bo optično omrežje 

gradil tudi Telekom Slovenije. 

 

Seja Odbora je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 

 

Zapisala: 

Metka Šribar 

 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami 

Branko Verk, l.r. 


