
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Številka: ______________ 

Datum:              11. 2. 2021 

 

ZAPISNIK 4. seje  ODBORA ZA GOSPODARSTVO 

ki je bila v četrtek,  11. 2. 2021, ob 17. uri in je potekala na daljavo z uporabo 

videokonferenčnega orodja – Microsoft Teams 

 

Navzoči člani odbora:  Bojana Kralj Kos, Feliks Skutnik, Anton Kanduti, Silva Meklav, 

Milojka Bedek, Blaž Turnšek, Edvard Jug. 

 

Drugi navzoči: 

- Jože Kužnik, župan občine Polzela 

- Matjaž Zakonjšek, direktor JKP Žalec 

- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

- Magda Cilenšek,  podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor, 

- Monika Hauptman, finančnica  

- Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor 

- Rok Železnik, strokovni sodelavec za infrastrukturo 

 

Seja se je začela ob 17. uri. Predsednica odbora je uvodoma pozdravila vse navzoče in 

ugotovila, da je prisotnih 7 članov odbora. 

 

 

Ad 1/  Potrditev dnevnega reda 

1. Potrditev dnevnega reda 4. seje 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje 

3. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cen  storitev GJS in o potrditvi cene 

storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode 

4. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 

5. Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove 

občinskih cest na območju Občine Polzela 

6. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne 

dediščine v Občini Polzela 

7. Razno 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP:  

Potrdi se predlagan dnevni red 4. redne seje Odbora za  gospodarstvo 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad/2 Potrditev zapisnika 3. redne seje 

Zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila v torek, dne 24. 11. 2020, ob 17. uri in 

je potekala na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja - ZOOM, so člani odbora prejeli 

skupaj z vabilom v elektronski obliki. 

 

O vsebini zapisnika je razpravljala predsednica.  

 



 

 

Po razpravi je Odbor je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarstvo 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad/3  Predlog Sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cen  storitev GJS in o potrditvi 

cene storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode 

Predlog Sklepa je predstavil Matjaž Zakonjšek, direktor JKP d.o.o. Žalec.  

 

Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo. Razpravljali so  Anton Kanduti, Feliks Skutnik,  

Bojana Kralj Kos, Edvard Jug, Milojka Bedek. 

 

Po razpravi je odbor sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor se je seznanil s predlogom Sklepa o  potrditvi elaborata o oblikovanju cen  storitev 

GJS in o potrditvi cene storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani 

vsebini. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 
 

 

 

Ad 4/    Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 

 

Predlog sklepa o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 sta predstavila Jože 

Kužnik, župan in Monika Hauptman, finančnica. 

 

Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo.  V razpravi, v kateri so sodelovali Bojana Kralj 

Kos, Feliks Skutnik, Anton Kanduti, so zahtevali podatek o načinu porabe proračunskih 

sredstev, planiranih za sofinanciranje ( t.i.»evropskih«) investicij, katere pa zaradi stanja v 

državi v letu 2020 ( razglašene pandemije ), niso bile realizirane.  

 

Župan je podal odgovor, da bo finančna služba do seje  Občinskega sveta,  pripravila poročilo o 

porabi. Člani odbora ga bodo prejeli po e-pošti. 

 

Odbor je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor se je seznanil s predlogom  Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto  

2021 in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini. Glede na vsebino 

rebalansa proračuna za leto 2021 so člani odbora predlagali, da se uvede postopek 

novelacije Dolgoročne strategije razvoja Občine Polzela. 

 Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

Ad/5 Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali 

obnove občinskih cest na območju Občine Polzela 

 

Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na 

območju Občine Polzela je predstavila Petra Siter. 

 

Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo. Razpravljali so Feliks Skutnik, Anton Kanduti, 

Bojana Kralj Kos, Silva Meklav. 



Po razpravi je Odbor je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor se je seznanil s  predlogom Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje 

graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela in predlaga, da strokovne 

službe preverijo pravno podlago za dopolnitev v smislu obveznega prenosa lastništva na 

Občino Polzela ali vsaj ustanovitve služnostne pravice uporabe za vse vključene v 

sofinanciranje. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov komisije.  

»ZA« je glasovalo  7  članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad/6 Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov 

kulturne dediščine v Občini Polzela 

 

Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine je 

predstavila Petra Siter. 

 

Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo. Razpravljali so Anton Kanduti, Feliks Skutnik, 

Bojana Kralj kos. 

 

Odbor je po razpravi sprejel naslednji sklep: 

Odbor se je seznanil s  predlogom  Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju 

objektov kulturne dediščine v Občini Polzela in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme 

v predlagani vsebini. 

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  19.45  uri. 

 

 

 

Zapisala:    

Magda Cilenšek 

podsekretarka za gosp., okolje in prostor 

                       

 

                  Bojana Kralj Kos 

                  predsednica  

 

 

 

 


