Polzela, 28. 1. 2019
Številka: 011-2/2019-2

ZAPISNIK 1. Seje
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,
ki je bila v ponedeljek, 28. 1. 2019, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Polzela

Navzoči člani odbora: Bojana Kralj Kos, Anton Kanduti, Silva Meklav, Milojka Bedek,
Feliks Skutnik, Blaž Turnšek, Edvard Jug.
Odsotni člani odbora: /
Drugi navzoči:
- Jože Kužnik, župan Občine Polzela,
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Mija Satler, Višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo
- Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor,
- Monika Hauptman, finančnica,
- Matjaž Murgelj, višji svetovalec za infrastrukturo
- Manuela Mlakar, sodelavka za turizem in promocijo
- Lidija Praprotnik, strokovna sodelavka
Seja se je začela ob 17. uri. Župan občine Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče in
ugotovil, da je prisotnih 7 članov odbora.

Ad 1/ Dnevni red
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Seznanitev z delovanjem odbora
Obravnava osnutka Proračuna Občine Polzela za leto 2019
Obravnava predloga sklepov za potrditev cen komunalnih storitev
Razno

Dnevni red se je v soglasju s člani Odbora dopolnil s točko 3. Obravnava predloga sklepov za
potrditev cen komunalnih storitev, točka 3 se je spremenila v točko 4.
Ad 2/ Seznanitev z delovanjem odbora
Direktorica občinske uprave A. Kočevar je predstavila delovanje Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti.

Ad 3/ Obravnava osnutka Proračuna Občine Polzela za leto 2019
Predlog proračuna Občine Polzela za leto 2019 je predstavil župan Jože Kužnik.
Razpravljali so Feliks Skutnik, Bojana Kralj Kos in Blaž Turnšek.
Feliks Skutnik je na osnutek proračuna Občine Polzela za leto 2019, podal naslednji predlog za
spremembo:
-

Na program »Cestni promet in infrastruktura« se naj dodelijo dodatna sredstva v višini
najmanj 200.000, EUR. Predlagan odsek sanacije lokalne ceste LC 490 371 Založe –
Podsevčnik, ni prva prioriteta, predlaga sanacijo odseka med Dobričem in Andražem.
Finančna sredstva se naj zagotovijo z večjim zadolževanjem.

Bojana Kralj Kos je predlog F. Skutnika podprla. Ukrep obnove lokalnih cest, po katerih se
odvijajo šolski prevozi, so z vidika zagotavljanja varnosti na prvem mestu in je potrebno
prioritetno zagotoviti več sredstev.
Blaž Turnšek je podal naslednje pripombe:
-

-

Na programu » Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« se naj planirana sredstva za
podporo kmetijstvu povečajo za 300 % in se namenijo sofinanciranju nakupa nove
kmetijske mehanizacije. Predlagal je tudi, da se naj z občinskimi predpisi določijo
pogoji, ki bodo manj birokratski in bolj fleksibilni za pridobitev teh sredstev.
Na programu » kultura, šport in nevladne organizacije«, se naj planirana sredstva za
Občinsko glasilo Polzelan povečajo za 10 %. Kvaliteta glasila je, zaradi zmanjšanja
sredstev v preteklih letih, slabša.

Ad 4 / Obravnava predloga sklepov za potrditev cen komunalnih storitev
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v občini Polzela je predstavil direktor JKP d.o.o. Žalec, Matjaž
Zakonjšek.
Po razpravi v kateri ni bilo bistvenih pripomb so člani Odbora sprejeli naslednji Sklep:
Odbor se je seznanil s predlogom cen komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela in daje pozitivno mnenje na
predlagane sklepe in sicer; sklep št. 1 o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini
Polzela št. 17-2015/21012019 z dne 21. 1. 2019; sklep št. 2 o potrditvi cen storitve oskrbe s
pitno vodo; sklep št. 3 o potrditvi cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode.
Pozitivno mnenje se izdaja tudi za ukinitev subvencij k ceni omrežnine na dejavnost
oskrbe s pitno vodo za uporabnike Občine Polzela, ki se oskrbujejo od Komunalnega
podjetja Velenje za leto 2019.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4 / Razno
/

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp., okolje in prostor

Jože Kužnik
Župan

