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ZAPISNIK
5. SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ki je bila v ponedeljek, 04.04.2016 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Polzela
Prisotni:
Člani Odbora: Bojana Kralj Kos, Niko Kač, Feliks Skutnik, Nevenka Ribič, Blaž Turnšek
Odsotni: Danilo Turnšek
Ostali prisotni:
Seje so se udeležili tudi: Jože Kužnik Župan občine Polzela, Magda Cilenšek, podsekretarka za
gospodarstvo, okolje in prostor in Jerneja Svetko, višja svetovalka za družbene zadeve.
Sejo je vodila predsednica odbora Bojana Kralj Kos, ki je uvodoma vse zbrane pozdravila in
ugotovila, da je prisotnih 5. članov in da je komisija sklepčna. Predstavila je vsebino dnevnega
reda.
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 5. seje
2. Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. redne seje in potrditev zapisnika te seje
3. Obravnava predloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Polzela v letu 2015 po razpisu
4. Obravnava osnutka Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah
5. Razno
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
SKLEP:
Potrdi se dnevni red 5. seje odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad/2

Poročilo o izpolnitvi sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje

Zapisnik 4. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v petek
12.11.2015 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Polzela, so člani Odbora prejeli skupaj z gradivom v
elektronski obliki.
Predsednica odbora je zapisnik prebrala in pozvala Župana, da poda informacijo o realizaciji
sklepov te seje.
Župan je povedal, da so sklepi realizirani.

Po razpravi so člani so sprejeli naslednji:
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Zadolžitev
za Občinsko upravo, navedena v Sklepu k Ad3 / pod točko 3, naj bo stalna naloga. O
realizaciji se naj poroča na vsaki seji.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad /3

Obravnava predloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela v letu 2016 po razpisu

Jerneja Svetko je predstavila način priprave in predlog razdelitve sredstev po razpisu –
kmetijstvo 2016.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo.
V razpravi je Blaž Turnšek izrekel pohvale Županu, za izjemno uspešno akcijo financiranja
tehničnih pregledov. Drugih vprašanj ni bilo.
Člani so nato sprejeli naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe potrjuje predlog razdelitve sredstev po
razpisu kmetijstvo 2016.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad4/ Obravnava osnutka Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah
Magda Cilenšek je predstavila Predlog odloka o občinskih gospodarskih javnih službah.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo.
Feliks Skutnik je zahteval dodatno pojasnilo glede 6. točke 12. Člena, ki določa, da lahko Občina
podeli koncesijo tudi za tiste dejavnosti, ki so določene, da se izvajajo v režijskem obratu.
Magda Cilenšek je povedala, da je s tem dana možnost, da se za določene dejavnosti, ki se sicer
izvajajo preko režijskega obrata, lahko podeli koncesijo v kolikor se izkaže tak način
racionalnejši in ekonomičnejši. Postopek za podelitev koncesije se izvede po tem odloku in
veljavnem Zakonu o gospodarskih javnih službah.
Nevenka Ribič je predlagala, da se 1. točka 11. člena dopolni tako, da se za besedo » profitno«,
namesto pike ustavi vejico in nadaljuje: vendar je pridobivanje profita podrejeno
zadovoljevanju javnih potreb.
Bojana Kralj Kos je opozorila na napako v 5. točki 10. člena in sicer manjka točka 8 5. Člena »
Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču«.
Niko Kač je predlagal, da se 6. Člen, ki določa izbirne občinske gospodarske javne službe
dopolni še z dejavnostjo čiščenja vodotokov, kar bi opravljal režijski obrat.
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji:
SKLEP:
Člani odbora potrjujejo Predlog odloka o občinskih gospodarskih službah v predlagani
vsebini s predlaganimi dopolnitvami.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad4 Razno
Feliks Skutnik je zahteval informacijo glede kamnoloma Andraž v povezavi z dodatnimi
predvidenimi dejavnostmi (določitev območja za gojenje hrane v rastlinjakih, sežigalnica,
kogeneracija).
Župan je povedal, da so se aktivnosti, zaradi premalo obdelanega projekta trenutno ustavile.
Magda Cilenšek je povedala, da se vodi postopek za spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta – OPN Polzela. V tem postopku bo potrebno izdelati vse študije ( predvsem
iz področja varovanja okolja), ki jih zahtevajo veljavni predpisi. Sprememba OPN se izvaja na
pobudo družbe Ekomineral d.o.o., v postopek pa so vključene tudi pobude posameznikov.
Glede na obseg je financiranje razdeljeno in sicer v razmerju 70 % (Ekomineral): 30 % (
proračun).
Bojana Kralj Kos je vprašala o trenutni dinamiki izgradnje bencinskega servisa v naselju Breg
pri Polzeli, glede na to, da je bil prostorski akt strošek proračuna, lastnik območja pa po
podatkih z gradnjo ne namerava pričeti.
Člani Odbora so po razpravi na to temo sprejeli:
SKLEP
Člani odbora predlagajo, da občinske podrobne prostorske načrte financirajo pobudniki
sami, kar pa se v postopku za odmero komunalnega prispevka prizna, kot že vložena
sredstva v izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:

Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp.,okolje in prostor

Bojana Kralj Kos
Predsednica

