
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polzela, 14. 6. 2022         Osnutek 

Številka: 011-2/2019-14 

 

 

ZAPISNIK  7. seje  ODBORA ZA GOSPODARSTVO 

ki je bila v torek,  14. 6. 2022, ob 16. uri , na gradu Komenda – 1. nadstropje 

 

Navzoči člani odbora:  Bojana Kralj Kos, Feliks Skutnik, Silva Meklav, Milojka Bedek,  Blaž 

Turnšek,  Edvard Jug. 

 

Drugi navzoči: 

- Janez Primožič, direktor JKP d.o.o. Žalec 

- Magda Cilenšek, podsekretar za gosp., okolje in prostor, 

- Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

 

Seja se je začela ob 16. uri. Predsednica odbora je uvodoma pozdravila vse navzoče in 

ugotovila, da je prisotnih 6 članov odbora, Anton Kanduti je najavil zamudo. Seji se je pridružil 

ob 16. 15 uri.  Vabljeni Podžupan Miloš Frankovič je odsotnost opravičil. 

 

 

Ad 1/  Potrditev dnevnega reda 

1. Potrditev dnevnega reda 7. seje Odbora za gospodarstvo 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Odbora za gospodarstvo 

3. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

4. Razno 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP:  

Potrdi se predlagan dnevni red 7. redne seje Odbora za  gospodarstvo 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo šest (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Ad/2 Potrditev zapisnika 6. redne seje 

Zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila v četrtek, 24. 2. 2022 ob 18. uri,   je 

predstavila predsednica Bojana Kralj Kos.   

 

Predsednica je nato, vsebino zapisnika  podala na glasovanje.  

 

Odbor je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 



 

Ad/3  Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

 

Predlog Odloka je predstavil Janez Primožič, direktor JKP d.o.o. Žalec. 

 

Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo v kateri so razpravljali,  Feliks Skutnik,  Edvard 

Jug,  Anton Kanduti, Silva Meklav in Milojka Bedek. 

 

Vprašali so koliko tovrstnih vodovodnih sistemov v privatni lasti je na območju Občine Polzela. 

Direktor je povedal, da trenutno s temi podatki ne razpolaga, da pa bop preveril in odgovor 

sporočil na občino še pred sejo OS. 

 

Po razpravi je odbor sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor se je seznanil z vsebino Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s 

pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec in daje 

pozitivno mnenje.      

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

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

 

 

Ad 4 / Razno 

 

 / 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.45  uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:    

Magda Cilenšek 

podsekretarka za gosp., okolje in prostor 

                       

 

                  Bojana Kralj Kos 

                  predsednica  

 

 

 

 


