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Številka: _______________ 

Datum:   21. 11. 2019 

 

 

Z A P I S N I K  

8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v četrtek, 21. 11. 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, Aleš Trbežnik, Bojana Kralj Kos, Silva 

Meklav, Darko Hlupič, Blaž Turnšek in Felix Skutnik, Monika Blagotinšek, mag. Andrej 

Sevčnikar in Anton Kanduti, Dragica Sternad Pražnikar in Darko Hlupič. 

 

Drugi navzoči: 

– Igor Glušič, tehnični direktor JKP Žalec, d. o. o. (pri tč. 4 in 5) 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor 

– Monika Hauptman, finančnica,  

– Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline, 

- Samo Sadnik, STV. 

 

Seja se je začela ob 18. uri. 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 spremembo vrstnega reda dnevnega reda, kot sledi: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

3. Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec- 1. obr. 

5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - 1. obr. 

6. Predlog Sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Polzela 

7. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 - 1. obr. 

8. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021- 1. obr. 

9. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, 

Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in 

Občine Žalec«  

10. Pobude in vprašanja 

11. Razno 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 8. redne seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 2/  Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

           in poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje 

Razprave ni bilo. Župan je podal zapisnik 7. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 7. redne 

seje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 7. redne seje, ki je bila 10. 9. 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 3/  Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Razprave ni bilo. Župan je podal zapisnik 1. korespondenčne seje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 4/  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na  

            območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec- 1. obr. 

I. Glušič, tehnični direktor JKP Žalec, d. o. o. je pojasnil izhodišča za pripravo odloka ter 

spremembe, ki se s tem odlokom uveljavljajo. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi ter 

se poda v 30 dnevno javno obravnavo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 5/  Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,  

           Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - 1. obr. 

I. Glušič, tehnični direktor JKP Žalec, d. o. o. je pojasnil izhodišča za pripravo odloka ter 

spremembe, ki se s tem odlokom uveljavljajo. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi ter se poda v 30 dnevno javno obravnavo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 6/ Predlog Sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Polzela 

F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil 

delo komisije z odstopno izjavo ter podal predlog komisije občinskemu svetu. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Ugotovi se, da Srečku Rajhu, Andraž 74a, 3313 Polzela preneha članstvo v Nadzornem 

Odboru Občine Polzela, zaradi odstopa. 

Z mesta člana Nadzornega odbora Občine Polzela, imenovanim s Sklepom Občinskega 

sveta, št. 900-4/2018-10, z dne 19. 12. 2018, se razreši Srečko Rajh, Andraž 74a, 3313 

Polzela. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 7/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 - 1. obr. 

Predlog odloka je svetnikom po posameznih proračunskih uporabnikih predstavil župan. 

 

V skladu s poslovnikom, razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2020 v prvi obravnavi ter se poda v 

30 dnevno javno obravnavo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 8/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 - 1. obr. 

Predlog odloka je svetnikom po posameznih proračunskih uporabnikih predstavil župan. 

 

V skladu s poslovnikom, razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2021 v prvi obravnavi ter se poda v 

30 dnevno javno obravnavo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 9/ Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski  

          inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško,  

          Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in  

          Občine Žalec«  

Predlog odloka je svetnikom obrazložila A. Kočevar, direktorica občinske uprave. Župan je 

svetnikom pojasnil še razloge za pristop k Medobčinskemu inšpektoratu Celje. 

 

Razpravljali so: F. Skutnik, A. Kanduti, B. Kralj Kos, S. Meklav, A. Košec, A. Trbežnik in M. 

Pečnik. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 

Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« 

v prvi in drugi obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 

Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 10/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

Ad 11/ Razno  

• M. Pečnik je opozoril na zelo slabo stanje cest po kateri vozi šolski avtobus v Andražu 

in na ureditev postajališča za otroke pri Domu krajanov v Andražu in nevarnost pri 

obračanju avtobusa pri Osnovni šoli  na Polzeli. 

• A. Kanduti je opozoril na potrebo po ureditvi igral za otroke na posameznih lokacijah v 

občini. 

• A. Kanduti predlaga, da občina namesto kulturnega centra, zgradi bazen. 

• M. Slokar je pripomnil, da Proračuna za leti 2020 in 2021 nista popolnoma usklajena s 
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Strategijo razvoje občine. Župan se s pripombo svetnika ni strinjal. 

• B. Kralj Kos je apelirala, da prioritete, vezane na strategijo, obravnava kolegij 

občinskega sveta. 

 

Seja  je bila zaključena ob 20.00 uri.  

 

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik 

Župan 


