Polzela, 20. 12. 2021, 5. 1. 2022
Številka: 011-2/2019-10

ZAPISNIK 5. seje ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ki je bila v ponedeljek, 20. 12. 2021, ob 19. uri ter nadaljevanje seje v sredo dne 5. 1. 2022
Navzoči člani odbora: Bojana Kralj Kos, Feliks Skutnik, Anton Kanduti, Silva Meklav,
Milojka Bedek, Blaž Turnšek, Edvard Jug.
Drugi navzoči:
- Jože Kužnik, župan,
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Brigita Jurički, finančnica,
- Magda Cilenšek, podsekretar za gosp., okolje in prostor,
- Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor,
- Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela,
- Borut Beloglavc, pooblaščeni predstavnik Beloglavc, d. o. o.
- Jure Bocek, pooblaščeni predstavnik nadzornega inženirja družbe Adesco d.o.o.
- Dušan Jug, pooblaščeni predstavnik izdelovalca družbe Energo Jug, energetsko svetovanje,
projektiranje in inženiring d.o.o., preko videokonference z uporabo zoom-a
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 5. seje Odbora za gospodarstvo
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Odbora za gospodarstvo
3. Obravnava Osnutka Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022
4. Obravnava Osnutka Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023
5. Predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Polzela
6. Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanja javne službe za izvedbo projekta
»Novogradnja, energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v občini Polzela» za
leto 2022
7. Razno
Predsednica je predlagala spremembo pri obravnavi točk dnevnega reda in sicer tako, da se
točki 5. in 6. obravnavata pod točko 3. in 4. , slednji pa potem pod 5. in 6.
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
Potrdi se predlagan dnevni red 5. 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 4. redne seje
Zapisnik 4. redne 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.

O vsebini zapisnika je razpravljala predsednica. Predsednica je nato, vsebino zapisnika podala
na glasovanje.
Odbor je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se zapisnik 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 3/ Predlog sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Polzela
Lokalni energetski koncept je predstavil Dušan Jug.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo v kateri so razpravljali Anton Kanduti, Feliks
Skutnik, Bojana Kralj Kos in Edvard Jug.
V razpravi so izpostavili:
- diapozitiv št. 5 - spletna ankete: graf in podatke za avtobusni in železniški promet (kdaj
je bila narejena spletna anketa, kakšen je bil delež in kakšni so bili rezultati),
- diapozitiv št. 11 – za analizo stavb (kdaj je bila narejena spletna anketa, kakšen je bil
delež in kakšni so bili rezultati),
- diapozitiv št. 18 – predstaviti akcijski načrt (ne samo finančno).
Po razpravi je odbor sprejel naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil z vsebino LEK-a in daje pozitivno mnenje, izdelovalec pa mora na
zgoraj navedena vprašanja pripraviti odgovore.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 4/ Predlog sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanje javne službe za izvedbo
projekta » Novogradnja, energetska obnova in upravljanja javne razsvetljave v
občini Polzela » za leto 2022
Letni program izvajanja javne službe za izvedbo projekta »Novogradnja, energetske obnove in
upravljanja javne razsvetljave v občini Polzela» za leto 2022, sta predstavila Borut Beloglavc
in Jure Boček.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo v kateri ni bilo bistvenih pripomb.
Po razpravi je Odbor sprejel naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil z Letnim programom izvajanja javne službe za izvedbo projekta
»Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne raszvetljave v občini Polzela« in
predlaga OS 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 5, 6 / Obravnava Osnutkov Odloka o proračunih občine Polzela za leto 2022 in za leto
2023
Predlog osnutka proračunov za leti 2022 in 2023 je skupaj predstavila Brigita Jurički.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo v kateri so razpravljali Anton Kanduti, Feliks
Skutnik, Bojana Kralj Kos, Edvard Jug, Silva Meklav in Blaž Turnšek.
V razpravi so izpostavili naslednje:
- načrtovane odhodke za pisarniški material
- kadrovski načrt in planirano zaposlovanje
- načrtovane odhodke za vzdrževanje poslovnih prostorov na postavki 06080
- načrtovane odhodke za nakup opreme na postavki 06090

-

načrtovane odhodke za vzdrževanje parkomata v poslovni coni na postavki 14025
načrtovane odhodke na postavki 160562 – Športna dvorana Polzela
načrtovane odhodke na postavki 16060 – Praznična okrasitev naselij
načrtovani odhodki na postavki 11010 – Podpora kmetijski dejavnosti naj se poveča na
25.000, EUR

Dodatne obrazložitve so podali Jože Kužnik, Alenka Kočevar in Magda Cilenšek.
Predsednica je nato ob 21.50 uri prekinila sejo. Po prekinitvi je bilo dogovorjeno, da člani
Odbora za GO Občinski upravi, vsled lažjega komuniciranja in seveda obrazložitev vprašanj na
tematiko proračun 2022/2023, pošljejo vprašanja, na katera bo OU odgovorila nekako 2 dni
pred nadaljevanjem seje. Dogovorjen je bil tudi termin nadaljevanja seje in sicer 6. 1. 2022 ob
18. uri.
Predsednica je nato 3. 1. 2022 po e-pošti, z županom in člani odbora uskladila termin
nadaljevanje seje in sicer 5. 1. 2022 ob 17. uri. Hkrati je članom odbora podaljšala rok za oddajo
dodatnih vprašanj in sicer do 3. 1. 2022 do 15. ure, na katere je občinska uprava dolžna
odgovoriti do 5. 1. 2022 do 8. ure.
Nadaljevanje seje je bilo 5. 1. 2022 ob 17. uri. Predsednica je najprej preverila navzočnost
članov Odbora in ostalih prisotnih in pri tem ugotovila:
Navzoči člani odbora: Bojana Kralj Kos, Feliks Skutnik, Anton Kanduti, Silva Meklav,
Milojka Bedek, Blaž Turnšek, Edvard Jug.
Drugi navzoči:
- Jože Kužnik, župan,
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Brigita Jurički, finančnica,
- Magda Cilenšek, podsekretar za gosp., okolje in prostor,
- Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela,
Predsednica je nato predstavila, da so v roku, ki je bil določen podali vprašanja naslednji člani:
Edvard Jug, Bojana Kralj Kos in Felix Skutnik. Občinska uprava je na vprašanja podala dodatne
obrazložitve. Vprašanja in dogovori so sestavni del tega zapisnika.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Felix Skutnik, Anton Kanduti, Edvard Jug in Bojana Kralj
Kos. Po razpravi so sprejeli naslednje predloge:
-

-

-

Odbor za gospodarstvo predlaga, da se ponovno prouči predvidena zaposlitev delavca v
RO ,zaradi izpolnjevanja pogojev pridobitve nepovratnih sredstev LAS -obnovitev hiše
Neža Maurere in če je možno se le-ta nadomesti z dodatno zaposlitvijo strokovnega
delavca v občinski upravi, ki bo potencialno prinesel dodano vrednost. Dodatno naj se
izračuna procent stroškov zaposlenih v OU v primerjavi z drugimi občinami.
Predlagan pravni promet za nepremičnino na Cvetlični ul 57 naj se ponovno prouči v
smislu prenosa nepremičnine na način, da občina, kot plačnica domske oskrbe, v tem
postopku dobi plačan delež vplačanih finančnih sredstev iz tega naslova, s tem da se
interesentka po odkupu solastniškega deleža MŽ zaveže, da bo prevzela vse stroške
domske oskrbe za časa življenja za MŽ.
Za proračunsko postavko 170021 – obnova pediatrije, so načrtovani odhodki za obnovo
visoki, izvedene postopke obnove naj pregleda nadzorni odbor.
Na postavki 190142 so načrtovani odhodki namenjeni za izdelavo projektne
dokumentacije. Za izbor izvajalca se naj izvede javni razpis.
Na seje Odbora za gospodarstvo se naj vabi tudi podžupana Miloša Frankoviča.
Do seje oS naj OU pripravi celotni strošek konta 4208 : študije za vsako leto posebej
2022 in 2023
Felix Skutnik je postavil vprašanje vezano na proračun in sprejeto začasno financiranje
v začetku leta 2022 za društvo Hopsi. Glede na spremembo proračunske postavke

ugotavlja, da bi lahko financiranje društva kot predplačilo bilo problem in društvo nebi
moralo dobiti predčasno željenih sredstev.
Župan je dal odgovor, da bo društvo prejelo denar po vseh zakonskih pravilih, kot to
zakon nalaga.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil z osnutki proračunov za leti 2022 in 2023 in daje pozitivno mnenje
pod pogoji, da se vsi predlogi članov Odbora za GO, upoštevajo.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7 / Razno
Felix Skutnik je postavil predsednici Bojani Kralj Kos vprašanje, zakaj gospodarski odbor ni
obravnaval na tej seji po prvem terminu odloka za industrijsko cono Ločica, kjer se bo gradil
strateško pomembni objekt bencinskega servisa. Predsednica pojasni, da ni bila o tem
seznanjena in da je za ta odlok zvedela šele iz vabila za OS. Skutnik pove, da je bila točka
odloka na seji OS nepravilno izpeljana in da odlok mora ponovno v obravnavo. Skutnik
predlaga, da se v primeru ponovne obravnave glede odloka le ta obravnava tudi na odboru za
gospodarstvo. Člani odbora se strinjajo z tem predlogom. Gospa Magda Cilenšek seznani odbor,
o nepravilnosti sprejema odloka na občinski seji in pove, da je bila napaka pri sami izvedbi seje
oz. interpretaciji postopka. Odlok namreč ni potrebno sprejemati po proceduri skrajšanem
postopku sprejemanja odloka, ampak se sprejema po poslovniku 94 člena ki govori o postopku
sprejemanja prostorskih aktov, ki se sprejmejo v eni obravnavi. Na OU bodo proučili, ali bo šel
odlok na ponovno obravnavo na naslednji seji oz. se bo odlok potrdil korespondenčno po
pravilni proceduri.
Seja je bila zaključena ob 20. 10 uri.

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

Bojana Kralj Kos
predsednica

