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Številka zadeve: 0326-0001/2014-2 
Datum: 15.12.2014 
 
 
 
STANOVANJSKO GOSPODARSKI ODBOR 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
1. redne seje STANOVANJSKO GOSPODARSKEGA ODBORA, ki je bila v ponedeljek, 8. 
12. 2014, ob 10.00. uri, v sejni sobi Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka. 
 
 
Prisotni:  člani odbora – Domen Štrablek, Matej Neumeister, Rupert Rauh, prof. Peter  

Macuh in Maksimiljana Črešnik 
Manjka:        /    
Ostali prisotni: tajnik Uljana Brunšek, župan Anton Kovše. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pozdrav, prevzem mandatov in ugotovitev sklepčnosti 
2.   Obravnava predloga Proračuna Občine Podvelka za leto 2015 
3.   Razno 

 
 
 

AD 1. 
Pozdrav, prevzem mandatov in ugotovitev sklepčnosti 
Župan Anton Kovše je pozdravil prisotne in podal, da je na podlagi 26. člena Statuta Občine 
Podvelka sklical prvo sejo Stanovanjsko gospodarskega odbora  – v nadaljevanju odbor, in 
podal naslednji dnevni red: 

1. Pozdrav, prevzem mandatov in ugotovitev sklepčnosti 
2.   Obravnava predloga Proračuna Občine Podvelka za leto 2015 
3.   Razno 

 
 
Župan ugotovi, da so na seji prisotni vsi člani imenovani v odbor, zato je odbor sklepčen. 
 
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
Vsi prisotni na seji sprejmejo svoj mandat. 
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Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora, PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je sprejet. 
 
Župan vsem za imenovanje čestita in jim želi uspešno delo ter dobro sodelovanju z njim in 
upravo.  
Župan poda, da je občinski svet Občine Podvelka za predsednika odbora imenoval g. 
Domena ŠTRABLEKA in mu preda besedo. 
 
 

AD 2. 
Obravnava predloga Proračuna Občine Podvelka za leto 2015 
Predsednik odbora se je zahvalil za dano besedo in pozdravil vse prisotne. Podal, da je 
občinski svet sprejel sklep, da je do 10.12.2014 potrebno podati pripombe na proračun.. 
Župana zaprosi, da glede na to, da dva člana odbora nista člana občinskega sveta, da 
poda  predlog proračun Občine Podvelka za leto 2015.  
Župan poda, da se je v tem letu znižala povprečnina in da je predvideno, da se bo še 
dodatno znižala, kar pomeni, da se bodo iz proračuna morala črtati določena sredstva. 
Najprej poda prihodke in odhodke, nato je podal obrazložitev splošnega dela proračuna, 
nato pa še posebni del proračuna ter NRP, posebej se je osredotoči na postavko 1605 
spodbujanje stanovanjske gradnje.  
Predsednik zastavi vprašanje, sli bodo stanovanja v Ožbaltu neprofitna in kje se načrtujejo 
adaptacije. Župan mu odgovori pritrdilno. Glede adaptaciji pa poda, da je potrebno izvesti 
rolete v večstanovanjskem objektu, adaptacija stanovanja na naslovu Podvelka 21 in 
odpraviti tiste poškodbe, ki bodo še nastale na stanovanjih. 
 
Prof. Macuh poda, da ga veseli, da občina ni zadolžena, da je proračun odlično sestavljen, 
pogreša pa postavko za gospodarstvo – nova delovna mesta in povezavo s turizmom in 
kulturo. 
Župan odgovori, da občina za ta namen ne prejme v proračun niti 1 €. V preteklosti je 
občina podjetju Pololes že nakazala sredstva iz naslova prve zaposlitve za posameznega 
delavca.  
Nadalje poda, da je sredstva možno pridobiti preko RRA v katero shemo občina plačuje 
sredstva za pridobitev kreditov, nato za podjetnike obstaja točka VEM, preko katere se 
lahko dobijo vse potrebne informacije in subvencije. Mnenja je, da je pomembno, da ima 
občina industrijsko cono itd..  
 
Po razpravi je predsednik predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
 
SKLEP:  
Potrdi se predlog proračuna Občine Podvelka in se predlaga občinskemu svetu, da 
ga sprejme. 
   
Navzočnost je priglasilo 4 članov odbora. 
 
Za je glasovalo 5 članov odbora.  
 
Sklep JE soglasno sprejet. 
 
 



 
 

 

 

3 

 
AD 3. 

 
RAZNO 
 
Prof. Macuh vpraša, kdaj je predvidena gradnja kanalizacije pri večstanovanjskem bloku 
Podvelka 30 in 36.  
Župan poda, da v letu 2015 je predvidena za del proti Janževskem Vrhu, šele naslednje 
leto za območje kjer se nahaja večstanovanjski objekt Podvelka 30 in 36. 
 
 
Seja se je zaključila ob 10.42 uri. 
 
 
Zapisala:   
 
Uljana Brunšek, iur. 

 Predsednik odbora: 
                                                           
Domen ŠTRABLEK                                                                                                                                      
 

 
 
 
 

 

 


