Številka: ______________
Datum: 17. 12. 2019

ZAPISNIK
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v torek, 17. 12. 2019, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Polzela
Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Marjan Močnik, Mihael
Frankovič, Marko Slokar, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Darko Hlupič, Bojana Kralj Kos, Silva
Meklav, Blaž Turnšek in Felix Skutnik, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar in Anton
Kanduti, Dragica Sternad Pražnikar (ob 16.55). Opravičeno odsoten: Aljaž Košec.
Drugi navzoči:
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor,
– Monika Hauptman, finančnica,
– Samo Sadnik, STV.
Seja se je začela ob 16.30 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 razširitev dnevnega reda z 10. točko: Predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in
Občine Žalec«, sedanji 10. in 11. točka pa postaneta 11. in 12. točka dnevnega reda:
1. Potrditev predloga dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o
realizaciji sklepov 8. redne seje
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2019
4. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leto 2020 in 2021
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2020
6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija Košec
7. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - 2. obr.
8. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec - 2. obr.
9. Predlog Cenika parkiranja v Poslovni coni Ločica
10. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se dnevni red 9. redne seje.
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 2/ Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
in poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje
Razprave ni bilo. Župan je podal zapisnik 8. redne seje na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 8. redne seje, ki je bila 21. 11. 2019.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 3/ Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2019
M. Hauptman, finančnica je obrazložila ter podala predstavitev Predloga Odloka o rebalansu
proračuna Občine Polzela za leto 2019.
Razpravljala sta A. Kanduti in B. Kralj Kos.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2019.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 4/ Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leto 2020 in 2021
A. Kočevar, direktorica občinske uprave Občine Polzela je obrazložila predlog sklepa.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za
Občinski svet Občine Polzela, ki so bile 18. 11. 2018, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine
Polzela sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunih Občine Polzela
za leti 2020 in 2021 v višini 0,2 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki
urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o
političnih strankah upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so:
ime stranke
št. glasov
1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
599
2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
319
3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI
159
4. STRANKA ALENKE BRATUŠEK
125
5. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
120
SKUPAJ
1322
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun stranke, in sicer po kvartalih.
Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in prične veljati
naslednji dan po objavi.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v
Občini Polzela (Uradni list RS, št. 35/13).
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ob 16.55 se je seji pridružila D. Sternad Pražnikar.
Ad 5/ Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2020
Župan je obrazložil predlog sklepa. Dodatna pojasnila je podala še M. Cilenšek, podsekretarka
za gospodarstvo, okolje in prostor.
Razpravljali so A. Kanduti, B. Kralj Kos, A. Trbežnik, F. Skutnik in M. Lipičnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Sklepa o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2020.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta,
»PROTI« so glasovale 3 članice občinskega sveta (B. Kralj Kos, S. Meklav in M. Blagotinšek).
Ad 5/ Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija Košec
M. Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor je obrazložila predlog odloka.
Stališče Odbora za okolje in prostor je podal predsednik M. Frankovič.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija Košec.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 7/ Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2. obr.
Župan je obrazložil predlog odloka. M. Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in
prostor je pojasnila še dopolnitvi v besedilu 1. in 9. člena odloka.
Razprave ni bilo. Župan je podal na glasovanje odlok z upoštevanima dopolnitvama.
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 drugi obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 8/ Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - 2. obr.
Župan je obrazložil predlog odloka.
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 drugi obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad 10/ Predlog Cenika parkiranja v Poslovni coni Ločica
Župan je obrazložil predlog spremenjenih cen parkiranja v cenika.
Razpravljali so A. Sevčnikar, B. Kralj Kos. A. Kanduti in F. Skutnik
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Cenik parkiranja v Parkiranja v Poslovni coni Ločica
− parkiranje osebnega vozila 1,00 EUR na dan (24 ur)
− parkiranje avtodoma 8,00 EUR na dan (24 ur)
− uporaba elektrike 0,5 EUR za 1 kWh
− uporaba pitne vode 0,50 EUR za 100 l vode
Cene vključujejo 22 % DDV.
Cenik velja od 1. 2. 2020.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta,
»PROTI« je glasovala 1 članica občinskega sveta (B. Kralj Kos).
Ad 10/ Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško,
Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«
Županj je prisotne seznanil, da se je Občina Prebold na seji občinskega sveta dne 12. 12. 2019
odločila, da ne pristopi k organu skupne občinske uprave, kljub temu, je bila v septembru,
oktobru in novembru želja po pristopu jasno izražena in zaradi česa se je v prejem predlagan
nov odlok po hitrem postopku. Nov odlok je spremenjen v preambuli in v vseh členih, kjer je
navedeno ime organa skupne občinske uprave (izvzeta je Občina Prebold), kot tudi v členu, kjer
so določeni deleži sredstev za sofinanciranje, kjer je ravno tako izvzeta Občina Prebold in
posledično spremenjeni deleži sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic.
Razpravljala sta B. Kralj Kos in A. Kanduti.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se seznani, da 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, ki ga je sprejel na 9. redni seji dne 21. 11. 2019, ni bil sprejet
na občinskem svetu Občine Prebold.
Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine
Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta,
»PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta (A. Kanduti).
Ad 10/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 11/ Razno
• Najemnina za gostinski lokal Malteški hram
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Cena najema gostinskega lokala na gradu Komenda Malteški hram znaša 330 EUR na
mesec. Najemnina se začne zaračunavati po 6 mesecih po sklenitvi najemne pogodbe.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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• Pošiljanje gradiva za seje OS
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Članicam in članom OS se z naslednjo sejo na mail posreduje samo Sklic seje z vabilom
ter povezavo na spletno stran, kjer bo dostopno tudi gradivo.
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan
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