OB INA ŽALEC

Ul. Savinjske ete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 40 Fax: (03) 713 64 64

Datum: 26.06.2005
ZAPISNIK
2. seje delovne skupine za podro je komunale,
ki je bila v sredo, 22. junija 2005, ob 16.uri, v pisarni direktorja
JKP Žalec d.o.o.
Prisotni:
lani delovne skupine: podžupan Janko Kos, podžupan Ferdinand Haler, lan
OS Gvido Hribar
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., direktor Matjaž Zakonjšek, Tanja
Savorgnani, Nives Halužan
Sejo je vodil predsednik delovne skupina, podžupan Janko Kos.
Vsem prisotnim je direktor razdelil zapisnik prve seje. lani delovne skupine
so se strinjali, da je zapisnik napisan korektno in pravilno. G. Janko Kos je
poudaril, da je drugi sestanek komisije in predstavnikov JKP Žalec d.o.o.
namenjen pregledu zapisnikov Nadzornega sveta Javnega komunalnega
podjetja Žalec in zapisnikom skupš ine za obdobje od leta 2003, 2004 in
2005. lani delovne skupine so pregledali zapisnike.
G.Ferdinand Halerju in ostalima lanoma delovne skupine je bil s strani JKP
Žalec d.o.o. predan pisni odgovor na njegova vprašanja s seje Ob inskega
sveta ob ine Žalec 1. seje delovne skupine dne 13. junija 2005. Po izjavi g.
Ferdinanda Halerja je on popolnoma zadovoljen z odgovorom in nima ve
pripomb na delo Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o..
G. Janko Kos je poudaril, da je tudi v sklepih skupš ine že zapisano, da mora
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. pripraviti program racionalizacije
poslovanja. Pri akuje, da bo program predstavljen na skupš ini in kasneje
tudi na Ob inskem svetu ob ine Žalec.
Direktor JKP Žalec je še enkrat poudaril bistvene zna ilnosti poslovnega leta
2004 in ukrepe, ki so bili sprejeti že v letu 2004 v smislu racionalizacije
poslovanja. Poudarjeno je bilo, da bodo ukrepi obravnavani na seji skupš ine
podjetja, ki bo konec meseca junija oziroma v za etku meseca julija 2005.
Glavni poudarek racionalizacije poslovanja je še vedno na istilni napravi
Kasaze in na deponiranju blata kot stranskega produkta iš enja odpadnih
voda.
G. Gvido Hribar je še vedno izražal splošni dvom o racionalnem poslovanju
podjetja, vendar je podžupan Ferdinand Haler od njega zahteval konkretno

vprašanje in ne nek splošni dvom. Zaradi tega je vprašal, ali je potrebno v
podjetju imeti tri zaposlene na individualni pogodbi. Direktor Matjaž Zakonjšek
mu je obrazložil pravno osnovo za individualne pogodbe in kakšna je vsebina
teh pogodb. Povedal mu je tudi, da je pisno odgovoril na njegovo vprašanje z
zadnje seje ob inskega sveta, s imer je bil g. Gvido Hribar zadovoljen.
Drugih vprašanj na temo racionalizacije poslovanja potem ni ve imel in se je
zadovoljil z sklepom skupš ine podjetja, da bo to skupš ina posebej
obravnavala.
Seja je bila zaklju ena ob 18. uri z naslednjimi
SKLEPI
•

Komisija je pregledala poslovanje podjetja in ni našla nekih napak, ki bi
bistveno vplivale na poslovni rezultat
• Komisija se strinja, da skupš ina podjetja obravnava program
racionalizacije poslovanja podjetja in da se ta program predstavi lanom
delovne skupine za podro je komunale.
• Delo delovne skupine za podro je komunale, ki je bila ustanovljena na
ob inskem svetu dne 9. in 30. maja 2005, je s tem zaklju eno.

Predsednik delovne skupine
Janko Kos

