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OBČINA PREBOLD 

Številka: 0328-14/2019 

Datum: 02.09.2021 

Z A P I S N I K 
 

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

sredo, 16. junija 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

Prisotni člani Odbora: Miha Fonda, Mirko Stojnić, Matjaž Dolinar, Branko Verk, Mojca 

Jeram, Tadej Japundža in Marija Plevčak. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Matija Jager, Damjan Drakšič. 

 

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

Zaradi odsotnosti Predsednika odbora je vodenje seje prevzel g. Branko Verk, ki je najprej 

pozdravil vse prisotne na 14. 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 sedem (7) članov kar pomeni, da je 

Odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 14. 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 13. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe. 

4. Delovanje bazena v sezoni 2021. 

5. Končno poročilo o razdelitvi sredstev po izvedenem Javnem razpisu za dodeljevanje 

pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za leto 2021. 

6. Letno poročilo JKP Žalec d.o.o. za leto 2020. 

7. Razno. 

 

Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

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

dnevni red 14. seje.  

 

AD3) 

Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe; 

G. Verk je povedal, da so predlog zapisnika 13. seje odbora člani prejeli v gradivu ter, da v 

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

komentar. 
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Tajnik odbora je povedal, da glede plačil turističnih taks še vedno poteka usklajevanje med 

Občino in Hotelom Prebold, saj še vedno ni bila rešena razlika med podatki z AJPES-a in 

poročilom Hotela Prebold. Sklep odbora glede plačil turistične takse je jasen in sicer občina 

postopa v skladu z zakonodajo. Ceniki za Bazen Prebold so bili potrjeni in objavljeni. Na 

področju projektov se rekonstrukcija odseka ceste Golenač počasi zaključuje, razpisna 

dokumentacija za ureditev razsvetljave na športnih igriščih je podpisana in objava razpisa je v 

teku, ravno tako razpis za rekonstrukcijo odseka ceste Sv. Lovrenc – Lokavc. Izvedba 

komunalne opreme Latkova vas se je malenkost zamaknila zaradi bolezni nadzornika tako, da 

se je uvedba v delo izvedla na današnji dan. V teku je tudi razpis za ivedbo pločnika in 

obnovo ceste v Šeščah.  

G. Fonda je vprašal ali se je kaj naredilo glede nezakonitega odlagališča gum v Matkah, ki je 

ravno nad vodnim zajetjem? 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?  

Sklep Odbora je, da se na pobudo g. Fonda pisno obvesti Medobčinski inšpektorat, ki naj 

opravi ogled in prične s postopkom.  

 

Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 13. 

seje z dodano pobudo g. Fonda.  

 

AD4) 

Delovanje bazena v sezoni 2021; 

G. Verk je prosil tajnika odbora, da poda informacije.  

Tajnik odbora je povedal, da je v gradivu pripravil dva dodatna sklepa glede nakupov kart za  

obisk Bazena Prebold, ki so v preteklosti že veljali: 

Predlog sklepa 1:  Občinski svet Občine Prebold s tem sklepom omogoči nakup letne 

vstopnice za Bazen Prebold socialno ogroženim občanom iz Občine Prebold po ceni 10,00 

EUR. Občinska uprava izda sklep, s katerim omogoči nakup vstopnice po znižani ceni, na 

osnovi vloge občana, uprava glede na določila zakona, ki določa upravni postopek, preveri ali 

je občan socialno ogrožen (prejema socialno pomoč, ima status brezposelnega ali drug 

ustrezen status) ter je stalno prijavljen v Občini Prebold, 

Predlog sklepa 2: Občinski svet Občine Prebold pooblašča župana Vinka Debelaka za 

določitev višine popusta za nakup kart organiziranim skupinam in kupcem večjega števila kart 

oziroma za odobritev brezplačnega vstopa organiziranim skupinam organizacij za podporo 

ranljivim skupinam. 

Občina Prebold je že prejela vlogo CSD Savinjsko Šaleška za brezplačno kopanje na Bazenu 

Prebold, poleg tega imamo vsako leto še kar nekaj vlog za različne skupine. 

 

Po obširni razpravi so člani odbora z 7 glasovi ZA sprejeli naslednje sklepe:  

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev sklepa, da se omogoči nakup letne 

vstopnice za Bazen Prebold socialno ogroženim občanom Občine prebold po ceni 10,00 

EUR. Občinska uprava izda sklep, s katerim omogoči nakup vstopnice po znižani ceni, 

na osnovi vloge občana, uprava glede na določila zakona, ki določa upravni postopek, 

preveri ali je občan socialno ogrožen (prejema socialno pomoč, ima status brezposelnega 

ali drug ustrezen status) ter je stalno prijavljen v Občini Prebold. 
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4. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev sklepa, da pooblasti župana Vinka 

Debelaka za določitev popusta v višini 30% za nakup do 30 kart in do 50% za nakup 

nad 30 kart organiziranim skupinam. 

 

5. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev sklepa, da se organiziranim skupinam 

organizacij za podporo ranljivim skupinam, omogoči brezplačen vstop na Bazen 

Prebold. 

 

Pri tej točki so se člani odbora tudi seznanili in razpravljali o obstoječih idejah in zasnovah 

ureditve objekta na Bazenu Prebold. 

Poleg idejnih zasnov za ureditev bazena so si člani odbora ogledali tudi pripravljene idejne 

zasnove študentov arhitekture za zemljišče ob Vrtcu Prebold. 

 

AD5) 

Končno poročilo o razdelitvi sredstev po izvedenem Javnem razpisu za dodeljevanje 

pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za leto 2021 

G. Verk je prosil predsednika Komisije za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Prebold v letu 2021, da poda poročilo. 

 

Predsednik Komisije za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold v letu 2021 g. Japundža je povedal, da je na Javni razpis prišlo 11 vlog od 

katerih sta bile dve nepopolni in sta bila vlagatelja pozvana k dopolnitvi. Po dopolnitvi je 

komisija skladno z v proračunu zagotovljenimi sredstvi 20.000,00 EUR pripravila predlog 

razdelitve, ki je viden v gradivu. Vlagateljem so bila dodeljena sredstva v višini 35,65 % 

upravičenih stroškov, razen  en vlagatelj je prejel sredstva v maksimalni višini 3.000,00 EUR 

zaradi višine investicije. Pred izplačilom sredstev se bo izvedel ogled investicij. 

 

Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

6. SKLEP: 

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

končnim poročilom Komisije za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Prebold v letu 2021.  

 

AD6)  

Letno poročilo JKP Žalec d.o.o. za leto 2020 

Tajnik odbora je povedal, da je Letno poročilo JKP d.o.o. za leto 2020 v gradivu za sejo.  

 

Župan je povedal, da se v podjetju JKP d.o.o. dogajajo kadrovske spremembe zaradi odhoda 

direktorja g. Zakonjška v pokoj. Objavljen je bil razpis za direktorja JKP d.o.o., ki pa ni bil 

uspešno zaključen. Glede na razgovore na Svetu ustanoviteljev le-ti niso bili zadovoljni s 

poročilom, ki so ga obravnavali ter, da določeni podatki v poročilu niso popolni oziroma niso 

ustrezni. Svet ustanoviteljev ima v kratkem napovedano novo sejo na kateri bodo zahtevani 

manjkajoči podatki. Določeni podatki pa se iz Letnega poročila vsekakor lahko razberejo.    
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Člani odbora so po razpravi z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

7. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil z 

Letnim poročilom JKP d.o.o. za leto 2020.  

 

 

AD7)  

Razno 

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

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 20.30 uri. 

 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


