Polzela, 25. 10. 2016
Številka: 032-17/2014-5

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 25. oktobra 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Polzela

V zapisniku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženski in
moški spol.
Navzoči člani občinskega sveta: Niko Kač, Bruno Rednak, Izidor Jelen, Mija Novak, Bojana Kralj
Kos, Monika Blagotinšek, David Krk, mag. Marjan Močnik, Andrej Potočnik, Gertruda Terčak, dr.
Nevenka Ribič, Aleš Trbežnik, Feliks Skutnik, Igor Pungartnik in Anton Mešič, Ljubo Žnidar (ob
18.27).
Drugi navzoči:
− Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
− Magda Cilenšek, Jerneja Svetko, Tanja Mavrič in Matjaž Murgelj, javni uslužbenci,
Seja se je začela ob 18. uri. Župan je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski
svet (navzočih 15 članov občinskega sveta) sklepčen.
Seja se je zvočno snemala.
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer se združita 2. in 3. točka ter z dnevnega
reda umakne 6. točka dnevnega reda, kot sledi:
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 13. redne seje
1. Predlog dnevnega reda 14. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 13. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 13. seje
3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2015 (Revidera d. o. o.)
4. Predlog Odloka o Rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2016 – skrajšan postopek
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Breg – Gmajna
– 2. obravnava
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 14. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Predlog zapisnika 13. seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 13. seje
Zapisnik 13. redne seje, ki je bila 13. 9. 2016, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je podal
poročilo o realizaciji sklepov 13. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila 13. 9. 2016.
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Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 3/ Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2015 (Revidera d. o. o.)
A. Kočevar je podala kratko predstavitev Poročila o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2015,
katerega je pripravilo podjetje Revidera, d. o. o. iz Slovenske Bistrice.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2015,
katerega je pripravila Revidera d. o. o.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Predlog Odloka o Rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2016 – skrajšan postopek
T. Mavrič je obrazložila predlog odloka ter pojasnila, da je pri izvrševanju proračuna prišlo do
sprememb finančnih obveznosti oziroma do sprememb pri višini in strukturi prihodkov in
odhodkov. Z rebalansom proračuna se predlaga ponovno uravnovešenje proračunskih
prihodkov in odhodkov. Spremembe med prihodki in odhodki izkazujejo prihodke v višini
4.359.600 EUR, kar je za 1.519.300 EUR oz. 25,8% manj kot v proračunu in odhodke v višini
4.529.863 EUR, kar je za 1.442.937 EUR oz. 24,2% manj od sprejetega proračuna. Za tekoče
odhodke in tekoče transfere je višina sredstev 3.045.250 EUR kar je 2.150 EUR več od veljavnega
proračuna in za investicijske odhodke in transfere 1.484.613 EUR manj.
Ob 18.27 se je seji pridružil svetnik Ljubo Žnidar.
Razpravljali so Niko Kač, Bojana Kralj Kos in Ljubo Žnidar.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o Rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Breg – Gmajna
M. Cilenšek je pojasnila, da je župan objavo odloka, ki je bil v drugi obravnavi že na prejšnji seji,
zadržana. Zavod RS za varstvo narave je namreč svoje pogoje posredoval po obravnavi na seji.
Povedala je še, da sta v drugo dopolnjenem predlogu tako dodana dva nova člena in sicer 7. in 9.
člen, ostali členi pa so preštevilčeni.
Razprave ni bilo. Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Breg – Gmajna.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 7/ Razno
 Občinski svet je obravnaval aktualno dogajanje na področju vpisa pravice vpis do pitne
vode v Ustavo RS.
Razpravljal je Ljubo Žnidar.
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Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo RS,
prav tako se strinja z izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v
upravljanju države ter, da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega
vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo
zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode na območjih v
skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s
pitno vodo ali samooskrbo občani zagotavljajo na isti način še naprej.
Občinski svet Občine Polzela razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev zagotavljala
država preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama
neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim
skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Občinski svet Občine Polzela glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji Državnega zbora
opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, da se naj v zahtevi po
preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med
prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim
se naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.
Občinski svet Občine Polzela zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s
spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in
njihova združenja.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Seja je bila končana ob 19. 10 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik,
župan
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