
 

 

 

 

 

 

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: 0328-15/2019 

Datum: 02.03.2022 

Z A P I S N I K 
 

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

sredo, 25. novembra 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

Prisotni člani Odbora: Matija Jager, Miha Fonda, Matjaž Dolinar, Branko Verk in Tadej 

Japundža. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Mirko Stojnić, Mojca Jeram, Damjan Drakšič in Marija 

Plevčak. 

 

Ostali prisotni: Župan g. Vinko Debelak, vodja tehnične službe JKP d.o.o. Igor Glušič in 

tajnik odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik odbora je najprej pozdravil vse prisotne na 15. 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 pet (5) članov kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2)  

Potrditev predlaganega dnevnega reda 15. 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 14. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe. 

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode s predlogom cen za 2022. 

5. Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 

Občini Prebold. 

6. Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold. 

7. Poročilo o stanju projektov. 

8. Razno. 

 

Člani odbora so po razpravi z 5 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

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

dnevni red 15. seje.  
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AD3) 

Potrditev zapisnika 14. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe; 

G. Jager je povedal, da so predlog zapisnika 14. seje odbora člani prejeli v gradivu ter, da v 

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

komentar. 

 

 

Člani odbora so po razpravi z 5 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 14. 

seje OGVOGJS.  

 

AD4) 

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode s predlogom cen za 2022.; 

Predsednik odbora je prosil Vodjo tehnične službe JKP Žalec d.o.o. g. Glušiča, da predstavi 

gradivo in točko. 

 

G. Glušič je povedal, da je JKP d.o.o. skladno z Uredbo pripravili Elaborat in predlog cen za 

leto 2022. Predlagane cene pokrivajo predvidene stroške ob upoštevanju predlaganih 

racionalizacij v samem podjetju JKP d.o.o. Omrežnina je prihodek občine in ob predvidevanju 

65% subvencije le ta predviden prihodek znaša cca 390.000,00 EUR. V prihodnjih letih se 

pričakuje, da bodo potrebna vlaganja v opremo, katera se bo amortizirala. Ključni elementi, ki 

so vplivali na oblikovanje cen na stroškovni ravni so predvsem stroški električne energije, 

storitve povezane z prevzemom blata (iz 65,00 EUR leta 2019 do oktobra 2021 na 191,00 

EUR in sedaj po izvedenih pogajanjih na 171,00 EUR na m3) in stroški materialov, ki se 

uporabljajo pri vsakodnevnem delu. Predlagane cene je potrdil tudi Svet ustanoviteljev, ki je 

bil seznanjen z elementi, ki vplivajo na spremembo cen. S predlaganimi cenami lahko 

podjetje JKP d.o.o. ohranja predviden in željen standard uporabnikov storitev na področju 

komunalnih storitev. 

Predsednik g. Jager je povedal, da glede na vse spremembe stroškov vhodnih elementov in 

energentov meni, da je povišanje cen še vzdržno. 

G. Fonda je vprašal kako dolgo velja izpogajana cena s podjetjem. 

G. Glušič je povedal da do maja 2022, potem pa bo potreben nov javni razpis. 

G. Fonda je vprašal tudi glede Mlekarne Celeia. 

G. Glušič je povedal, da je po njegovem mnenju potrebno Mlekarno Celeia upoštevati kot 

strateškega partneja JKP d.o.o., saj pomembno vpliva na poslovanje podjetja in tudi 

nadoseganje rezultatov. Če Mlekarne z njenimi cca 15% prodanih storitev nebi bilo, potem bi 

bile cene za posameznega uporabnika – občana še občutno višje.  

G. Fonda je vprašal tudi glede omenjene amortizacije opreme in predvidenih stroškov 

posameznih občin.  

G. Glušič je povedal, da je v navadi, da občine zagotovijo določena sredstva v svojih 

proračunih za morebitne interventne akcije popravil ključne opreme na CČN Kasaze, ki bo 

počasi amortizirana. Za vse te investicije potem občine skupaj – glede na deleže lastništva – 

zagotovijo sredstva. 

Župan g. Debelak je podal še nekaj informacij z seje Sveta ustanoviteljev. 
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Po obširni razpravi so člani odbora z 5 glasovi ZA sprejeli sklep, da predlagajo Občinskemu 

svetu Občine Prebold, da sprejme naslednje sklepe:  

 

3. SKLEP: 

Občinski svet Občine Prebold potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 

pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Prebold, št. 18-

2015/28102021, z dne 12. 11. 2021. 

 

4. SKLEP:  

Občinski svet Občine Prebold določi ceno storitve oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in 

sicer: 

a) omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na zmogljivost priključka, določeno s 

premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 8,8450 9,6853 

2 20 < DN < 40 3 26,5350 29,0558 

3 40 ≤ DN < 50 10 88,4500 96,8528 

4 50 ≤ DN < 65 15 132,6750 145,2791 

5 65 ≤ DN < 80 30 265,3500 290,5583 

6 80 ≤ DN < 100 50 442,2500 484,2638 

7 100 ≤ DN < 150 100 884,5000 968,5275 

8 150 ≤ DN 200 1.769,0000 1.937,0550 

 

b) vodarina  (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3) v 

višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5923 0,6486 

 

Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z vsakoletnim Sklepom o določitvi 

cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021 

(0,0638 EUR/m3; Ur. l. RS, št. 164/2020). 

 

 

5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Prebold določi ceno storitve odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode (potrjena cena) in sicer: 

a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na 

zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 7,2544 7,9436 

2 20 < DN < 40 3 21,7632 23,8307 

3 40 ≤ DN < 50 10 72,5440 79,4357 

4 50 ≤ DN < 65 15 108,8160 119,1535 

5 65 ≤ DN < 80 30 217,6320 238,3070 

6 80 ≤ DN < 100 50 362,7200 397,1784 
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7 100 ≤ DN < 150 100 725,4400 794,3568 

8 150 ≤ DN 200 1.450,8800 1.588,7136 

 

b) omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na 

zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 4,2193 4,6201 

2 20 < DN < 40 3 12,6579 13,8604 

3 40 ≤ DN < 50 10 42,1930 46,2013 

4 50 ≤ DN < 65 15 63,2895 69,3020 

5 65 ≤ DN < 80 30 126,5790 138,6040 

6 80 ≤ DN < 100 50 210,9650 231,0067 

7 100 ≤ DN < 150 100 421,9300 462,0134 

8 150 ≤ DN 200 843,8600 924,0267 

 

c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  (enota mere: dobavljena 

pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) v višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode 0,5225 0,5721 

 

d) cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  (enota mere: dobavljena 

pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno napravo v m3) v 

višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 0,8247 0,9030 

 

e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (enota 

mere: dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali 

malo komunalno čistilno napravo v m3) v višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Storitve, povezane z greznicami in MKČN 0,5800 0,6351 

 

 

6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Prebold na podlagi drugega in tretjega odstavka 3. člena Uredbe MEDO 

določa subvencije za del omrežnine za: 

a) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 

izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencija in zaračunana cena (potrjena cena, 

zmanjšana za subvencijo v višini 65 %) se določita glede na zmogljivost priključka, 

določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
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  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 2,5390 2,7802 

2 20 < DN < 40 3 7,6170 8,3406 

3 40 ≤ DN < 50 10 25,3900 27,8021 

4 50 ≤ DN < 65 15 38,0850 41,7031 

5 65 ≤ DN < 80 30 76,1700 83,4062 

6 80 ≤ DN < 100 50 126,9500 139,0103 

7 100 ≤ DN < 150 100 253,9000 278,0205 

8 150 ≤ DN 200 507,8000 556,0410 

Subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.  

 

b) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 

izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencija in zaračunana cena (potrjena cena, 

zmanjšana za subvencijo v višini 65 %) se določita glede na zmogljivost priključka, 

določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 1,4768 1,6171 

2 20 < DN < 40 3 4,4304 4,8513 

3 40 ≤ DN < 50 10 14,7680 16,1710 

4 50 ≤ DN < 65 15 22,1520 24,2564 

5 65 ≤ DN < 80 30 44,3040 48,5129 

6 80 ≤ DN < 100 50 73,8400 80,8548 

7 100 ≤ DN < 150 100 147,6800 161,7096 

8 150 ≤ DN 200 295,3600 323,4192 

Subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.  

 

 

7. SKLEP: 
Cena za omrežnino za:  

a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a) ,  

b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3a in 4a),  

c) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3b in 4b),  

se uporablja od 1. januarja 2022 dalje. 

 

8. SKLEP: 
Cena za:  

a) vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),  

b) storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3c),  

c) storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3d),  

d) storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (iz točke 

Sklepa št. 3e) 

se uporablja od 1. januarja 2022 dalje.  
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9. SKLEP : 
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. 

 

AD5) 

Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 

Občini Prebold 

Predsednik Odbora g. Jager je prosil tajnika odbora za predstavitev točke. 

 

Tajnik odbora je povedal, da je bilo pri prenosu odloka v Banko cestnih podatkov opaženo, da 

bi bilo treba dopolniti obstoječi odlok. Na te potrebne dopolnitve nas s strani DRSI pri predaji 

dokumentacije za pridobitev pozitivnega mnenja na odlok o kategorizaciji občinskih javnih 

cest niso opozorili. Potrebne spremembe se nanašajo na uskladitev začetkov in koncev 

nekaterih cestnih odsekov, posodobitev dolžine odseka JP992371 v sosednjih občinah in 

uskladitev skupnih dolžin cest po posameznih kategorijah. 

 

Člani odbora so po razpravi z 5 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

10. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold, po potrditvi s strani Direkcije RS 

za infrastrukturo, po hitrem postopku.   

 

AD6)  

Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold 

Predsednik odbora g. Jager je predstavil Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v 

lasti Občine Prebold in kratko obrazložitev pripravljeno s strani ga. Metka Šribar:  

Občina Prebold mora sprejeti za potrebe upravljanja s stvarnim premoženjem v lasti občine 

pravilnik, s katerim bi se določil način, pogoji, postopek in merila za upravljanje stvarnega 

premoženja v skladu z veljavno zakonodajo. 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je na svoji 10. seji sprejel 

sklep, da se pripravi osnutek  Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 

Prebold in se posreduje v obravnavo pristojnim odborom. 

V prilogi se naslovnemu odboru v obravnavo prilaga osnutek Pravilnika o upravljanju s 

stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold vključno s predlaganim cenikom.  

Župan g. Debelak je opozoril, da je potrebno biti pri sprejemanju tega pravilnika pozorni, saj 

sprejetje tega pravlnika pomeni, da bodo morale stranke plačevati služnost Občini Prebold za 

poseganje v njeno last. Občina lahko sicer pravnim osebam, ki delujejo v javnem interesu, 

oprosti plačilo služnosti. To pa pomeni tudi, da lahko tudi posamezniki in pravne osebe 

Občini Prebold zaračunajo služnost za poseganje občine v nepremičnine v njihovi lasti  

 

Člani odbora so po razpravi z 5 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

11. SKLEP: 

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

Pravilnikom o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold in ga 

posreduje občinskemu svetu Občine Prebold v nadaljnjo obravnavo.  
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AD7)  

Poročilo o stanju projektov  

Tajnik odbora je podal poročilo o stanju projektov skladno z priloženo preglednico.  

 

Člani odbora so po razpravi z 5 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

11. SKLEP: 

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

stanjem projektov na cestnem in komunalnem področju.  

 

 

AD7)  

Razno 

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

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 20.40 uri. 

 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


