Številka: ………………….
Datum: 11. 2. 2019

ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v ponedeljek, 11. 2. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela
Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, Mag. Marjan Močnik, Mihael
Frankovič, Marko Slokar, Aljaž Košec, Milan Pečnik, Dragica Sternad Pražnikar, Aleš
Trbežnik, Bojana Kralj Kos, Mag. Andrej Sevčnikar, Silva Meklav, Monika Blagotinšek, Darko
Hlupič in Blaž Turnšek (ob 18.15).
Odsoten član občinskega sveta: Felix Skutnik in Anton Kanduti.
Drugi navzoči:
– Matjaž Zakonjšek, JKP Žalec, d. o. o. (pri tč. 3),
– Igor Glušič, JKP Žalec, d. o. o. (pri tč. 3)
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprav,e,
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor
– Monika Hauptman, finančnica,
– Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline,
– Samo Sadnik, STV.
Seja se je začela ob 18. uri. Predsedujoči župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče
članice in člane občinskega sveta in vse ostale navzoče ter ugotovil, da je občinski svet
sklepčen. Seja se je zvočno snemala.

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
3. Predlog Sklepa o potrditvi cen komunalnih storitev JKP Žalec, d. o. o.
4. Predlog Sklepa o ukinitvi subvencije k ceni omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo
KP Velenje, d. o. o.
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 – I. obravnava
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se predlagan dnevni red 3. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad 2/ Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
Zapisnik 2. redne seje, ki je bila 19. 12. 2018, so svetniki prejeli skupaj z gradivom.
Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 2. redne seje, ki je bila 19. 12. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 18.15 se je seji pridružil Blaž Turnšek.
Ad 3/ Predlog Sklepa o potrditvi cen komunalnih storitev JKP Žalec, d. o. o.
Matjaž Zakonjšek, direktor JKP Žalec, d. o. o. je predstavil Elaborat o oblikovanju cen storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini
Polzela.
B. Kralj Kos je svetnikom predstavila stališče Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe ter pojasnila, da je odbor k elaboratu sicer podal pozitivno mnenje, občina pa naj
subvencijo k ceni v 2019 kljub vsemu zagotovi v predlogu proračuna.
Razpravljal je tudi M. Slokar, ki je je pridružil mnenju B. Kralj Kos in A. Trbežnik.
Župan je na glasovanje podal sklep št. 1 o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela št.
17-2015/21012019 z dne 21. 1. 2019; sklep št. 2 o potrditvi cen storitve oskrbe s pitno vodo in
sklep št. 3 o potrditvi cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 7 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta.
SKLEP ni bil sprejet.

Ad 4/ Predlog Sklepa o ukinitvi subvencije k ceni omrežnine
na dejavnost oskrbe s pitno vodo KP Velenje, d. o. o.
Župan je pojasnil, da glede na dejstvo, da pri prejšnji točki dnevnega reda sklep ni bil sprejet,
glasovanje o predlogu sklepa o ukinitvi subvencije k ceni omrežnine na dejavnost oskrbe s
pitno vodo KP Velenje, d. o. o., ni smiselno.

Ad 5/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 – I. obravnava
Župan je predstavil predlog proračuna za leto 2019. Pojasnil je, da ima dejstvo, da sklepa pri tč.
3 ni bil sprejet, za posledico zmanjšanje prihodkov in pozval svetnike, da v času javne razprave
podajo predloge glede zagotovitve manjkajočih sredstev.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 se poda v 30 dnevno javno
razpravo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad 10/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanja ni bilo.

Ad 11/ Razno
 Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Cenik spominkov Občine Polzela se dopolni s:
- knjigo Občina smo ljudje; Dvajset let Občine Polzela (25 EUR z DDV).
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


M. Slokar je predlagal, da se svetnike v novem mandatu seznani z Realizacijo sklepov
občinskega sveta 2014-2018 in morebitnimi nerealiziranimi sklepi. Župana ter občinsko
upravo je pozval, da pripravi seznam prioritetnih projektov, katere bo občina izvajala v
prihodnjih letih, pri čemer se ti projekti terminsko opredelijo ter opredelijo tudi viri
financiranja.

Župan je pojasnil, da so vsi sklepi s sej občinskega sveta 2014-2018, realizirani. Pojasnil je tudi,
da so prioritetni projekti zapisani v Dolgoročni razvojni strategiji Občine Polzela 2018 – 2028,
katero je sprejel občinski svet v aprilu 2018. Terminsko pa so konkretni projekti opredeljeni s
proračunom ter načrtom razvojnih programov.
M. Slokar je predlagal, da se dolgoročna razvojna strategija postavi na spletno stran, na vidno
mesto.


M. Slokar in B. Kralj Kos sta apelirala, da mora občina kot prioritetni projekt na prvo
mesto postaviti sanacijo lokalnih cest, po katerih vozi šolski avtobus, saj se kot svetnika
čutita odgovorna za varnost otrok.

S. Meklav je opozorila na nujnost sanacije ceste v Dobriču.


Župan je svetnike seznanil, da je s 1. 2. 2019 za podžupana imenoval Mihaela
Frankoviča. Zadolžen je za družbene dejavnosti ter sodelovanje z društvi.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Zapisala
Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave

Jože Kužnik, župan
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