
 

 

 

 

 

 

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: 0328-16/2019 

Datum: 02.06.2022 

Z A P I S N I K 
 

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

četrtek, 17. marca 2022 ob 18. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Verk, Mojca Jeram in Marija Plevčak. 

 

Odsotni člani (opravičeno odsotni):  Damjan Drakšič in Tadej Japundža. 

 

Ostali prisotni: Tajnik OU Tjaša Skočaj Klančnik, Direktor JKP d.o.o. g. Janez Primožič in 

tajnik odbora Simon Jan 
 
 

Predsednik odbora je najprej pozdravil vse prisotne na 16. 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 16. seje Odbora; 

Predsednik odbora je prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani dobili z vabilom in na 

podlagi predloga g. Miha Fonda, predlagal dopolnitev dnevnega reda z 8. točko; Poročilo o 

turstični in promocijski taksi za leto 2021. 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov odbora. 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

3. Potrditev zapisnika 15. 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. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2022. 

6. Delovanje bazena v letu 2022. 

7. Poročilo o stanju projektov. 

8. Poročilo o turistični in promocijski taksi za leto 2021.  

9. 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 

dopolnjeni dnevni red 16. seje.  
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AD3) 

Potrditev zapisnika 15. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe; 

G. Jager je povedal, da so predlog zapisnika 15. 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 7 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik 15. 

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 direktorja JKP d.o.o. g. Primožiča , da predstavi gradivo in točko. 

 

G. Primožič je povedal, da je Občina Prebold kot edina v regiji Elaborat na odboru že potrdila 

v mesecu novembru in na občinskem svetu že v mesecu decembru 2021. JKP d.o.o. je na 

podlagi zahteve Sveta ustanoviteljev v mesecu decembru 2021, ponovno prevetrila ter 

pripravila nov Elaborat in predlog cen za leto 2022, ki naj bi veljale od meseca aprila 2022 

dalje. Nadalje je g. Primožič ponovno podrobno opisal delovanje podjetja JKP d.o.o., tudi bolj 

podrobno na območju Občine Prebold. Predlagane cene bodo pokrivale 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 tudi drugih vhodnih materialov, ki so večinoma na 

podlagi naftnih derivatov. S predlaganimi cenami lahko podjetje JKP d.o.o. ohranja predviden 

in željen standard uporabnikov storitev na področju komunalnih storitev. G. Primožič je 

podrobneje prikazal spremembe posameznih postavk na prikazu položnice za tri različne 

variante glede na priključenost na javni vodovod ali na javno kanalizacijo.     

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 glede Mlekarne Celeia. 

G. Primožič je povedal, da se je takoj po nastopu mandata sestal z Mlekarno, ki je bila tudi 

vključena v projekt izvedbe CČN Kasaze. Zadnja pogodba je bila z Mlekarno Celeia 

sklenjena v letu 2015 in v njej so bili tudi dogovorjeni detajli, po katerih bodo storitve 

Mlekarni zaračunane. Mlekarna Celeia pomembno vpliva na poslovanje podjetja in tudi na 

doseganje rezultatov. Če Mlekarne z njenimi cca 20% prodanih storitev nebi bilo, potem bi 

bile cene za posameznega uporabnika – občana še občutno višje. Je pa res, da Mlekarna 

Celeia kljub obljubam še vendo ni vgradila potrebne pred-čistilne naprave, ki bi bila nujno 

potrebna za znižanje onesnaženja odpadnih voda iz same mlekarne. 

G. Fonda je vprašal tudi ali je urejeno, da stroški zaposlenih na delovni enoti Urejanje javnih 

površin, ne vplivajo na stroške povezane z vodo in kanalizacijo, ki vplivajo na položnice vseh 

prebivalcev v SSD.  

G. Primožič pove, da je delovna enota Urejanje javnih površin namenjena samo za izvajanje 

del v Občini Žalec ter, da Občina Žalec pokriva stroške tako zaposlenih na Enoti kot tudi v 

deležu stroške režije, ki pa so skupni vsem šestim občinam.  
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G. Fonda je tudi vprašal kako je s pogodbami za naročilo materialov in podizvajalskimi 

pogodbami. 

G. Primožič pove, da je sklenjenih veliko pogodb z različnimi dobavitelji in podizvajalci, da 

imajo različno časovno trajanje in da se sedaj po preteku posamezne pogodbe le to pregledajo 

vsako posebej in se odločijo kako naprej. Vseh pogodbnaenkrat ni možno pregledati in jih 

tudi ne prekiniti. Bo pa vsaka posebej temeljito pregledana in po preučitvi vseh dejavnikov 

tudi odločeno kako naprej. 

G. Verk je vprašal kako je z Skupščino podjetja JKP d.o.o., ki v zadnjem obdobju sploh še ni 

bila sklicana? 

G. Primožič je povedal, da je nujnopotrebno, da se skupščina sestane in da se na tem sestanku 

dogovorijo kako naprej. Imajo tudi eno pomembno nalogo in sicer preučiti Statut podjetja ter 

ga po potrebi dopolniti.   

 

Tajnik odbora je opozoril, da bo naslednja seja OS Občine Prebold šele v mesecu aprilu kar 

pomeni, da cene ne morejo stopiti v veljavo z 1.4.2022. OU razišče možnosti potrditve 

sklepov na OS pravočasno, za uveljavitev cen z 1.4.2022 in je v kontaktu z JKP d.o.o.  

 

Po obširni razpravi so člani odbora z 7 glasovi ZA sprejeli sklep, da predlagajo Občinskemu 

svetu Občine Prebold, da sprejme naslednje sklepe (z posebno pozornostjo pri datumu 

uveljavitve novih cen):  

 

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-

2015/17022022, z dne 17. 2. 2022. 

 

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 8,8397 9,6795 

2 20 < DN < 40 3 26,5191 29,0384 

3 40 ≤ DN < 50 10 88,3970 96,7947 

4 50 ≤ DN < 65 15 132,5955 145,1921 

5 65 ≤ DN < 80 30 265,1910 290,3841 

6 80 ≤ DN < 100 50 441,9850 483,9736 

7 100 ≤ DN < 150 100 883,9700 967,9472 

8 150 ≤ DN 200 1.767,9400 1.935,8943 

 

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 0,5995 0,6565 
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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 2022 

(0,0638 EUR/m3; Ur. l. RS, št. 189/2021). 

 

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 7,2392 7,9269 

2 20 < DN < 40 3 21,7176 23,7808 

3 40 ≤ DN < 50 10 72,3920 79,2692 

4 50 ≤ DN < 65 15 108,5880 118,9039 

5 65 ≤ DN < 80 30 217,1760 237,8077 

6 80 ≤ DN < 100 50 361,9600 396,3462 

7 100 ≤ DN < 150 100 723,9200 792,6924 

8 150 ≤ DN 200 1.447,8400 1.585,3848 

 

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 0,5330 0,5836 

 

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 0,8245 0,9028 
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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 0,6180 0,6767 

 

 

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: 

  Premer Faktor Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer) 

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

1 DN ≤ 20 1 2,5337 2,7744 

2 20 < DN < 40 3 7,6011 8,3232 

3 40 ≤ DN < 50 10 25,3370 27,7440 

4 50 ≤ DN < 65 15 38,0055 41,6160 

5 65 ≤ DN < 80 30 76,0110 83,2320 

6 80 ≤ DN < 100 50 126,6850 138,7201 

7 100 ≤ DN < 150 100 253,3700 277,4402 

8 150 ≤ DN 200 506,7400 554,8803 

 

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 1,4767 1,6170 

2 20 < DN < 40 3 4,4301 4,8510 

3 40 ≤ DN < 50 10 14,7670 16,1699 

4 50 ≤ DN < 65 15 22,1505 24,2548 

5 65 ≤ DN < 80 30 44,3010 48,5096 

6 80 ≤ DN < 100 50 73,8350 80,8493 

7 100 ≤ DN < 150 100 147,6700 161,6987 

8 150 ≤ DN 200 295,3400 323,3973 

 

Subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.  

 

 

7. SKLEP: 
Cena za omrežnino za:  
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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. maja 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),  

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

št. 3e) se uporablja od dneva objave na spletni strani JKP d.o.o. Žalec dalje.  

 

9. SKLEP : 
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. 

 

AD5) 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Prebold za leto 2022 

Predsednik Odbora g. Jager je prosil direktorico OU ga. Skočaj Klančnik za obrazložitev 

točke. 

 

Direktorica OU ga. Skočaj Klančnik je povedala, da kot običajno v tem času pripravljamo 

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

V gradivu je pripravljen predlog za spremembo in dopolnitev Pravilnika (pojmu »mikro« 

podjetja se doda samostojne podjetnike) in dva predloga razpisa za leto 2022; razpis za 

UKREP 1 in UKREP 2 ali razpis samo za UKREP 2.  

 

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

10. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 

2015-2020 v predlagani obliki po hitrem postopku. 

 

11. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da so člani 

komisije Tadej Japundža, Anton Vesolak in Simon Jan. 

 

12. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje objavo 

razpisa za UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti. Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 20.000,00 EUR.  

 

AD6)  

Delovanje bazena v letu 2022 

Predsednik odbora g. Jager je prosil tajnika odbora za predstavitev točke. 
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G. Jan je povedal, da se kopalna sezona približuje ter, da bi zaradi obveščanja zainteresirane 

javnosti, podjetij, javnih ustanov, itd želeli potrditi cenik kart za leto 2022 ter potrditi sklepe s 

katerimi bi omogočili brezplačne karte oz. popuste za organizirane skupine ter podjetja.  Vsi 

podatki so v gradivu za sejo odbora. 

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora ter po obširni razpravi oblikovali predlog cenika in 

sprejeli sklepe v navedeni obliki. 

 

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

13. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev sklepa, da se omogoči socialno ogroženim 

občanom Občine Prebold ter invalidnim osebam nakup letne vstopnice za Bazen 

Prebold po ceni 10 EUR. 

Občinska uprava po preverbi upravičenosti na podlagi dokazil (odločba CSD, odločba 

ZPIZ, status brezposelne osebe…) odloči o nakupu vstopnice po znižani ceni. 

 

14. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev sklepa, da se organiziranim skupinam ob 

nakupu več kot 10 kart prizna popust v višini 30 %, ob nakupu 30 ali več kart pa 50 %. 

 

15. 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, na podlagi sklepa Občine Prebold ter 

priloženega poimenskega seznama, omogoči brezplačen vstop na Bazen Prebold. 

 

16. SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Prebold potrditev cenika storitev na Bazenu Prebold v letu 

2022. 

 

CENIK DNEVNIH KART 

Dijaki , študentje, upokojenci 

Celodnevna vstopnica (predšolski otroci do 6 let )    brezplačno 

Celodnevna vstopnica (osnovnošolski otroci)     3,00 € 

Celodnevna vstopnica (dijaki in študentje + upokojenci)*    5,00 € 

Popoldanska vstopnica po 14. uri (osnovnošolski otroci)    2,00 € 

Popoldanska vstopnica po 14. uri (dijaki in študentje + upokojenci)*  4,00 € 

 

Odrasli 

Celodnevna vstopnica         6,00 € 

Popoldanska vstopnica po 14.uri       4,00 € 

 

CENIK LETNIH KART 

Dijaki, študentje, upokojenci, odrasli 

Letna vstopnica (OŠ Prebold)             10,00 € 

Letna vstopnica (osnovnošolski otroci)            20,00 € 

Letna vstopnica (dijaki in študentje + upokojenci)*     50,00 € 

Letna vstopnica (odrasli)        60,00 € 
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OPOMBE: 

1. V cenah je vključen DDV v skladu z zakonodajo 

2. Cene v ceniku veljajo od 15.6.2022 dalje 

* Študentje, upokojenci so dolžni ob zahtevi osebja predložiti dokazilo  

 

AD7)  

Poročilo o stanju projektov  

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

informacijo o pripravi idejne zasnove za rekonstrukcijo vhodnega dela na Bazen Prebold.  

G. Fonda je povedal, da se ne strinja z podobnim načinom sanacije cest kot je bila izvedena v 

Mali Reki – preplastitev obstoječe ceste ampak predlaga kvalitetno dolgoročno sanacijo. 

 

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

17. SKLEP: 

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

stanjem projektov na cestnem in komunalnem področju.  

 

 

AD8)  

Poročilo o turistični in promocijski taksi za leto 2021 

Predsednik odbora je povedal, da je gradivo oziroma poročilo o turističnih in promocijskih 

taksah za leto 2021. Predlog članov odbora je, da se poročilo o turističnih taksah pripravi po 

mesecih in ne za celo leto skupaj. 

   

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

18. SKLEP: 

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

poročilom o turistični in promocijski taksi za leto 2021.  

 

 

AD9)  

Razno 

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

vsem prisotnim in sejo zaključi ob 20.20 uri. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zapisal: 

Simon Jan 

 

Predsednik 

Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe 

Matija Jager l.r. 
 


