
 

 

 

 

 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA  

IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Številka: 0328-13/2019 

Datum: 07.06.2021 

Z A P I S N I K 
 

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

torek, 18. maja 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Verk in Marija Plevčak. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Mojca Jeram, Tadej Japundža, Damjan Drakšič. 

 

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

Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne na 13. 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 šest (6) članov kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 13. 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 12. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe. 

4. Delovanje bazena v sezoni 2021. 

5. Stanje projektov na področju obveznih gospodarskih javnih služb Občine Prebold. 

6. Razno. 

 

Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrdi predlagani 

dnevni red 13. seje.  

 

AD3) 

Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe; 

Predsednik odbora je povedal, da so predlog zapisnika 12. seje odbora člani prejeli v gradivu 

ter, da v primeru, da ima kateri od članov kakšno vprašanje, predlog ali pripombo, ga prosi za 

komentar. 

Tajnik odbora je povedal, da je glede na zahtevo odbora na prejšnji seji preveril stanje plačil 

turističnih taks in možnosti izterjave neplačanih taks. Vsi dolžniki razen Hotela Prebold so 
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poravnali dolg za leto 2020. Hotel Prebold se po ponovnem opominu ne strinja s plačilom 

razlike v višini  656,10 €. Predviden je razčiščevani sestanek do konca tega tedna.  

Za obdobje do konca meseca marca 2021 je turistična in promocijska taksa plačana.  

Izterjava turistične in promocijske takse je predpisana v našem Odloku o turistični in 

promocijski taksi  (UL RS ŠT. 68/18) navedeno  v 5. členu - (postopek pobiranja, 

evidentiranja in nakazovanja takse). Do 25. v mesecu so ponudniki dolžni podati poročilo o 

taksah v preteklem mesecu. V primeru, da taksa ni plačana se pošljejo opomini in v kolikor v 

osmih dneh ni plačila oziroma ugovora potem lahko Občina terjatev preda Davčni upravi RS 

v izterjavo. Do sedaj se te prakse ni posluževalo saj so bile zadeve rešene z opomini oziroma 

opozorili.  

G. Fonda pove, da naj se postopki predpisani v občinskem odloku in zakonodaji dosledno 

izvajajo. 

 

Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 12. 

seje.  

 

AD4) 

Delovanje bazena v sezoni 2021; 

Predsednik Odbora je prosil tajnika odbora, da poda informacije.  

Tajnik odbora je povedal, da člane odbora čaka potrditev cenika za kopalno sezono 2021. V 

gradivu je pripravljena tabela v kateri so cene iz leta 2020, potrebno pa je podati predlog cen 

za sezono 2021. Poleg tega je bilo že nekajkrat govora o brezplačnih kartah za osnovnošolce 

iz OŠ Prebold in osnovnošolce občane Občine Prebold.  

Tajnik je podal tudi informacijo o izvedenem razpisu za izvajalca reševanja iz vode, nudenja 

prve pomoči in upravljanja bazena. Prispele so tri ponudbe od katerih sta bili dve popolni. 

Najugodnejši ponudbik, ki tudi izpolnjuje pogoje je Danijel Teržan s.p., ki je z izjemo leta 

2020 to delo na Bazenu Prebold izvajal tudi v preteklosti. V teku je tudi razpis za izbor 

zaposlenih na recepciji bazena ter za počitniško delo. Izvedena so bila tudi določena nujna 

vzdrževalna dela (obnova prelivnega kanala, ureditev ploščadi med malim in velikim 

bazenom ter še nekatera manjša vzdrževalna dela). Večjih vzdrževalnih del pred sezono 2021 

ni predvidenih, saj je v bližnji prihodnosti predvidena obsežnejša rekonstrukcija na bazenu.  

Začetek kopalne sezone je predviden za 21.6.2021.  

 

Člani odbora so po razpravi z 6 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold, da potrdi predlagani 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 € 
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CENIK LETNIH KART 

Letna vstopnica (OŠ Prebold)            5,00 € 

Letna vstopnica (osnovnošolski otroci)     15,00 € 

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

Letna vstopnica (odrasli)       50,00 € 

 

OPOMBE: 

1.V cenah je vključen DDV v skladu z zakonodajo 

2.Cene v ceniku veljajo od 21.06.2021 dalje 

* Študentje, upokojenci so dolžni ob zahtevi osebja predložiti dokazilo  

 

AD5) 

Stanje projektov na področju obveznih gospodarskih javnih služb Občine Prebold 

Predsednik Odbora je povedal, da je v gradivu pripravljena tabela projektov na področju cest, 

vodovoda in kanalizacije s predvidenimi termini aktivnosti, ki spremljajo projekte. 

Člani odbora so ob razpravi ter opisu projektov, lokacije le teh preko projektorja spremljali na 

občinskem GIS-u.   

Na področju cest je v letošnjem letu predvidena izvedba rekonstrukcije Sv. Lovrenc – Lokavc, 

rekonstrukcija odseka Golenač, odsek lokalne ceste s pločnikom v Šeščah, ureditev ovinka s 

prepustom in kamnito zložbo »pri Strnišnik« v Matkah ter v primeru ureditve lastništva tudi 

odsek prečne ceste v naselju Smrekovina v Mariji Reki.  

G. Fonda je vprašal kako je s cesto na Hom. Tajnik odbora je povedal, da del te ceste poteka v 

Občini Prebold, del ceste poteka po Občini Žalec in nato spet v Občino Prebold. Občina 

Prebold se pogovarja tudi z Občino Žalec glede možnosti ureditve te ceste. Občina Prebold bo 

pristopila k ureditvi najbolj kritičnega odseka te ceste. 

V letu 2021 je predvidena Komunalna ureditev Latkova vas 2.faza. Javno naročilo je bilo 

izvedeno vendar se je eden izmed ponudnikov pritožil ter vložil revizijo. Revizija je v teku 

tako, da čakamo odločitev državne revizijske komisije potem se lahko prične izvedba. Na 

področju kanalizacije poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Matke – 

Brda, nujno potrebna pa je tudi ureditev kanalizacije v Prečni ulici v centru Prebolda. Za 

kanalizacijo »Pod Žvajgo« je podjetje JKP d.o.o. pripravilo tri variante možne izvedbe z 

oceno investicije. Najnižja ocena investicije znaša cca 145.000,00 EUR poleg tega pa se pri 

vseh treh variantah preči parcelo v lasti Pavlinovih. Višina investicije za predvideno število 

priključkov je ekonomsko neupravičena zato, se tudi ob soglasju članov odbora, investicija 

umakne iz plana investicij.   

Na področju vodooskrbe v letu 2021 ni predvidenih investicij razen obnove vodovoda v 

Dolenji vasi, se pa dela na pridobivanju projektne dokumentacije za ureditve vodnega 

rezervoarja Likovič s pripadajočo infrastrukturo ter ureditvi vodooskrbe v naselju Šešče. 

Predvidene investicije za leto 2021 bodo upoštevane v Rebalansu proračuna Občine Prebold 

za leto 2021, ki se bo pripravljal do naslednje seje predvidoma v mesecu juniju. 

 

Člani odbora so po obširni razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora in župan z 6 glasovi 

ZA sprejeli naslednji sklep: 

4. SKLEP: 

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

stanjem projektov na področju obveznih gospodarskih javnih služb v Občini Prebold.  
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AD6)  

Razno 

Predsednik odbora je vprašal kako je z razsvetljavo na igriščih ob bazenu Prebold. Tajnik 

pove, da je v pripravi razpis za izvedbo razsvetljave. 

G. Stojnić je vprašal, če je kaj novega glede družine Pavlin. Župan g. Debelak je povedal, da 

je zadeva na upravnem sodišču. Sprememb ni.  

Tajnik odbora je tudi predstavil informacijo o odpiranju in ocenitvi vlog prispelih na javni 

razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold. 

Tabela s prispelimi vlogami je v gradivu. Izvede se preverjanje izpolnjevanja razpisnih 

pogojev in dokazila o upravičenosti. Potem bo izvedena dokončna ocenitev in predlog 

dodelitve sredstev z odločbami.  

G. Fonda je vprašal ali se je kaj naredilo glede črnega odlagališča gum v Matkah? Župan je 

odgovoril, da se ve kdo je lastnik gozda in da so občani Matk vsako leto ob čistilni akciji iz 

gozda odstranili nekaj teh gum, problem pa še obstaja. Sedaj se je potrebno odločiti ali se bo 

ukrepalo naprej do pristojnih inštitucij ali se bo pustilo takšno stanje kot je? 

 

Člani odbora so po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora in župan z 6 glasovi ZA 

sprejeli naslednji sklep: 

5. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varovanje okolja in gospodarske javne službe na pobudo g. 

Fonda pisno obvesti Medobčinski inšpektorat, ki naj opravi ogled in prične s 

postopkom. 

 

 

 

 

Pod točko Razno ni bilo več predlogov zato se predsednik po razpravi vseh članov zahvali 

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 19.20 uri. 

 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


