Polzela, 21. 12. 2015
Številka: 032-12/2014-2

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v ponedeljek, 21. 12. 2015, ob 17. uri na gradu Komenda

V zapisniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so napisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Navzoči člani občinskega sveta: Niko Kač, Bruno Rednak (ob 17.20), Izidor Jelen, Mija Novak, Ljubo
Žnidar, Bojana Kralj Kos, Monika Blagotinšek (ob 17.10), David Krk, mag. Marjan Močnik, Andrej
Potočnik, Gertruda Terčak, dr. Nevenka Ribič, Aleš Trbežnik, Feliks Skutnik (ob 17.10), Igor
Pungartnik in Anton Mešič.
Drugi navzoči:
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Magda Cilenšek, Tanja Mavrič, Petra Stropnik, Jerneja Svetko, Matjaž Murgelj, strokovni delavci
v občinski upravi,
- Irena Mužič, predsednica Nadzornega odbora (pri tč. 3)
- Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela (pri tč. 4 in 5.)
- Samo Sadnik, Savinjska TV,
- Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline,
- Lea Komerički, Novi tednik.
Potek seje se je zvočno snemal.
Seja se je začela ob 17. uri. Župan je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet
(navzočih 13 članov občinskega sveta) sklepčen.
Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 9. redne seje
Župan je predlagal dopolnitev in razširitev dnevnega reda kot sledi:
1. Potrditev dnevnega reda 9. seje občinskega sveta
2. Pregled sklepov 8. redne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika 8. seje
3. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru nad delovanjem KD Hopsi v letu 2014 – 2. del
4. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
5. Predlog sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Polzela
6. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta Območne izpostave JSKD Žalec
7. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 987/2 k. o. 992 Polzela (ID 2053445)
8. Predlog sklepa o prenehanju upravljanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Polzela
9. Potrditev cenika najema prostorov in opreme v gradu Komenda ter vodenih ogledov po Občini Polzela
10. Predlog sklepa za imenovanje sodnikov porotnikov za mandatno obdobje 2016/2021
11. Predlog Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2016 – II. obr.
12. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2016
13. Predlog sklepa o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
14. Pobude in vprašanja - Register pobud
15. Razno
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Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela sprejme dnevni red 9. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 2/ Pregled sklepov 8. redne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika 8. seje
Zapisnik 8. redne seje, ki je bila 24. 11. 2015, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Svetniki so prejeli
tudi Evidenco sprejetih sklepov sej občinskega sveta Občine Polzela v mandatu 2014-2018.
Ob 17.10 sta se seji pridružila svetnika Monika Blagotinšek in David Krk.
Župan je po pregledu sklepov 8. redne seje, podal zapisnik 8. redne seje na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela sprejme zapisnik 8. redne seje občinskega sveta, ki je bila 24. 11.
2015.
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 opravljenem nadzoru nad delovanjem KD Hopsi v letu 2014 – 2. del
Poročilo je predstavila predsednica Nadzornega odbora Irena Mužič. Povedala je, da je bil nadzor
opravljen zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so bile predstavljene v poročilu za leto 2014 ob
zasledovanju cilja dolgoročnega obstoja društva. Izpostavila in podrobneje je obrazložila
pomanjkljivosti, zaključne ugotovitve ter priporočila, ki jih je Nadzorni odbor podal KD Hopsi.
Ob 17.20 se je seji pridružil svetnik Bruno Rednak.
F. Skutnik je kot član upravnega odbora KD Hopsi apeliral, da se društvu določijo razumni roki za
odpravo pomanjkljivosti, saj bo le na takšen način društvo lahko delovalo tudi v bodoče.
I. Mužič je pojasnila, da so roki, določeni za realizacijo priporočil realni, vendar mora društvo k
realizaciji pristopiti takoj.
L. Žnidar je povedal, da so priporočila Nadzornega odbora korektna in tolerantna. KD Hopsi so za
občino neprecenljivo društvo, kateremu pa mora občina pomagati. Zanimalo ga je, kaj je občina na
tem področju naredila.
I. Mužič je odgovorila, da se je sestala z občinsko upravo, kjer vzajemno sodelovanje med občino in
društvom že poteka. J. Svetko, višja referentka je tudi sekretarka društva. Iniciativa pa mora biti na
strani društva.
I. Pungartnik je pojasnil njegovo funkcijo predsednika v društvu, ter razloge za njegov odstop.
Župan je povedal, da je občina velik podpornik društva in se zavzema, da se stanje v društvu sanira,
pri čemer pa gre za sanacijo pet letnega obdobja za nazaj. Pojasnil je, da je sam pomagal pri
vzpostavitvi pravilnega delovanja društva.
F. Skutnik je dodal, da je društvo na iniciativo župana opravilo ogromno sestankov z občino in, če s
strani občine ne bi bili pripravljeni pomagati, do današnjega stanja ne bi prišlo.
N. Kač je povedal, da društvo potrebuje generalnega sponzorja in potrebuje kapital.
N. Ribič je še dodala, da bi v tem trenutku morali vedeti za vse obveznosti društva.
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Po končani razpravi je Občinski svet sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil ter obravnaval Poročilo o opravljenem nadzoru nad
delovanjem uporabnika proračunskih sredstev Občine Polzela - KD Hopsi v letu 2014
– 2. del.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4 / Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela je svetnikom predstavila spremembe in
dopolnitve pravilnika. Pojasnila je, da se pri vpisu otrok v vrtec in izpisu otrok iz vrtca pokazale
določene pomanjkljivosti v pravilniku. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na 3., 4., 5., 14. in 15.
člen. S spremembami in dopolnitvami so tako dana točna in jasna navodila glede oddaje vloge za
sprejem otrok v vrtec, natančno se definira prednostna čakalna in kronološka lista ter natančno se
definirajo roki glede trajnega izpisa otroka iz vrtca.
Mag. M. Močnik je opozoril, da se naj besedi «ravnatelj vrtca« nadomesti z besedama »ravnatelj
zavoda«, saj funkcijo ravnateljice v vrtcu opravlja ravnateljica osnovne šole. Opozoril je tudi na
nepravilno navajanje prvega stavka v vsakem členu pravilnika.
Župan je pojasnil, da bo pravilnik pred objavo ustrezno popravljen.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Polzela
Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela je pojasnila, da se vrtec že nekaj let
zapored srečuje s situacijo, da v oddelkih dojenčkov otroci izpolnijo pogoje vpisa šele po 1.
septembru. Zaradi tega se v predlogu sklepa uporablja postopno uveljavljanje fleksibilnega
normativa, saj se tem ne ovira zapolnitve prostih mest z otroki, katerih starši niso vložili vpisnice v
času uradnega vpisa otrok ali prihajajo od drugod, hkrati pa se s tem zagotavlja vsaj 4 prosta mesta
za tiste otroke iz Občine Polzela, katerih starši nujno potrebujejo varstvo, ki pogoje vpisa izpolnijo po
1. septembru in so na prednostni čakalni listi. Hkrati pa se s tem zagotavlja vsaj v nekaterih
oddelkih prosto mesto za primer vključitve otrok, ki jim je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih
zagotovljen prednostni vstop v vrtec.
I. Pungartnik je dodal, da je odbor za negospodarstvo javne službe družbenih dejavnosti predlog
sklepa obravnaval ter podal pozitivno stališče.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Vrtec Polzela lahko pri organizaciji oddelkov 1-2 leti, 2–3 leti, 3-4 leta in 4-6 let uporablja
fleksibilni normativ.
Za primere vključitve otrok, ki jim je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih zagotovljen
prednostni vstop v vrtec, se v oddelkih, za katere je določen fleksibilni normativ, lahko pusti
prosto eno mesto.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-3/2014-7, z dne 20. 11. 2014.
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 6/ Predlog sklepa o imenovanju člana sveta Območne izpostave JSKD Žalec
Predsednik N. Kač je pojasnil, da članom sveta Območne izpostave Javnega sklada za kulturne
dejavnosti Žalec v začetku leta 2016 poteče mandat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je objavila javni poziv za zbiranje predlogov ter na podlagi prejetih predlogov na seji
sprejela sklep, da se v svet Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Žalec, kot
predstavnica Občine Polzela imenuje svetnica Mija Novak.
M. Novak je ob 18.05 zapustila konferenčno dvorano.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
V svet Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Žalec, se kot predstavnica
Občine Polzela imenuje Mija Novak, Orova vas 14, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
M. Novak se je ob 18.07 vrnila v konferenčno dvorano.

Ad 7/ Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 987/2 k. o. 992 Polzela (ID 2053445)
M. Cilenšek je obrazložila predlog sklepa o prodaji nepremičnine. Povedala je, da se nepremičnina
nahaja v naselju Polzela in predstavlja funkcionalni del – dvorišče objektov Doma upokojencev
Polzela. Predmetno premoženje bo prodano pod ocenjeno vrednostjo, ker gre za prodajo
nepremičnine, ki je skladna s prostorskim aktom za to območje (znotraj območja Doma upokojencev
Polzela).
B. Kralj Kos je povedala, da se s prodajo strinja. Zanimalo pa jo je, kdo bo plačnik davka na promet z
nepremičninami ter ali ima občina cenik prodaje ali nakupa, po katerem se promet z
nepremičninami vrši.
M. Cilenšek je odgovorila, da pri razpolaganju z nepremičninami občina postopa v skladu z
zakonom ter uredbo, ki to področje urejata. V konkretnem primeru pa vse stroške v zvezi s prodajno
pogodbo, kamor sodi tudi davek na promet z nepremičninami, plača kupec.
Župan je povedal, da bodo svetniki na naslednji seji seznanjeni s prakso drugih občin glede cenika
prodaje ali nakupa, po katerem se promet z nepremičninami vrši.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občina Polzela proda nepremičnino parc. št. 987/2 k. o. 992 Polzela (ID 2053445), v izmeri 3468
m2, za kupnino 3.468 EUR za celoto.
S kupcem se sklene neposredna pogodba.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Predlog sklepa o prenehanju upravljanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Polzela
A. Kočevar je obrazložila, da je Občinski svet je dne 1. 12. 2011, sprejel sklep, s katerim je določil
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela za upravljavca stvarnega premoženja v lasti Občine
Polzela – grad Komenda ter h gradu pripadajočih premičnin. Na podlagi Odloka o prenehanju
Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela, zavod preneha delovati z dnem 31. 12. 2015. Zaradi
nemotenega trženja gradu Komenda, je potrebno upravljanje prenesti nazaj na Občino Polzela.
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Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela preneha upravljati s stvarnim premoženjem v lasti
Občine Polzela, ki mu je dano v upravljanje in, ki v naravi predstavlja:
- obnovljen grad Komenda,
- zunanji ograjeni prostor,
- dovozno cesto s parkiriščem ter
- opremo, ki spada h gradu Komenda.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-8/2011-6, z dne 1. 12. 2011.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Potrditev cenika najema prostorov in opreme v gradu Komenda
ter vodenih ogledov po Občini Polzela
A. Kočevar je obrazložila, da glede na to, da z 31. decembrom 2015 preneha delovati Zavod za
kulturo, turizem in šport Polzela, grad Komenda pa preide v upravljanje Občine Polzela je potrebno
sprejeti cenik najema prostorov in opreme v gradu Komenda ter vodenih ogledov po Občini Polzela.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela sprejme cenik najema prostorov in opreme v gradu Komenda ter
vodenih ogledov po Občini Polzela.
Cenika sta priloga k temu sklepu.
Cene pričnejo veljati 1. 1. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog sklepa za imenovanje sodnikov porotnikov za mandatno obdobje 2016/2021
N. Kač je pojasnil, da je komisija objavila poziv za občanke in občane Občine Polzela ter interesne
organizacije, ki so registrirane kot društva in združenja ter delujejo na območju Občine Polzela da
predlagajo kandidate za sodnike porotnike. Prispela sta dva predloga. Komisija občinskemu svetu
predlaga, da se za sodnika porotnika za mandatno obdobje 2016/2021iz Občine Polzela predlagata
svetnika dr. Nevenka Ribič in mag. Marjan Močnik.
Dr. N. Ribič in Mag. M. Močnik sta ob 18.15 zapustila konferenčno dvorano.
Občinski svet je sprejel naslednji:

SKLEP:
Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju, se v mandatnem obdobju 2016/2021 iz Občine
Polzela predlagata:
− Dr. Nevenka Ribič, Cesta v gaj 77, 3313 Polzela in
− Mag. Marjan Močnik, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Dr. N. Ribič in Mag. M. Močnik sta se ob 18.18 vrnila v konferenčno dvorano.

Ad 11/ Predlog Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2016 – II. obr.
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T. Mavrič je predstavila normativni del proračuna in povedala, da so v primerjavi s proračunom za
leto 2015 načrtovani prihodki za leto 2016 nižji za slabe tri odstotke oziroma za 170.600 evrov. Tako
se za prihodnje leto v proračunu Občine Polzela načrtujejo prihodki v višini 5.878.900 evrov in
odhodki v višini 5.972.800 evrov. Razlika med prihodki in odhodki znaša 93.900 evrov. Pri
načrtovanju prihodkovne strani so bila vzeta izhodišča povprečnih podatkov iz leta 2015. Pri
pripravi izračuna primerne porabe je bila upoštevana povprečnina 525 evrov na prebivalca – ob
upoštevanju izračunane vsote korigiranih meril v višini 0,977898. Med občinskimi prihodki največji
delež zavzemajo dohodnina z nekaj več kot 53 odstotki in sredstva za investicije iz državnega
proračuna z 22 odstotki. Manj sredstev je pri načrtovanju kapitalskih prihodkov, to je prihodkov od
prodaje zemljišč v občinski lasti. V letu 2016 se na področju transfernih prihodkov, to je
sofinanciranje investicij s strani države, pričakuje precej sredstev za obnovo stavb v občinski lasti, in
sicer za energetske sanacije, prav tako na področju komunalne infrastrukture za izgradnjo še zadnjih
delov kanalizacije v nižinskem delu. V računu ni predvidenih finančnih terjatev in naložb, in ne
prodaje kapitalskih ali katerih drugih deležev v letu 2016. Ravno tako ni načrtovanih izdatkov za
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V računu financiranja ni predvidenega zadolževanja.
Načrtovani znesek odplačil dolga pa znaša 200.000 evrov. Razlika med načrtovanimi prihodki in
odhodki znaša –93.900 evrov. Ob upoštevanju odplačil dolga iz bilance računa financiranja v višini
200.000 evrov bo pokrivanje primanjkljaja iz sredstev, prenesenih konec leta, v predvideni višini
293.900 evrov.
Župan je še dodal, da do 14. 12. 2015, ko se je iztekla 20-dnevna javna obravnava, ni prispela nobena
pripomba ali predlog na proračun, niti ni bil vložen amandma. Proračun glede na razmere ter višino
povprečnine sicer ni naravnan razvojno, vendar je pomembno, da v letu 2016 ni predvidenega
zadolževanja.
L. Žnidar je povedal, da predlog proračuna ni odraz prilagajanju in zmanjševanju prihodkov ter
odhodkov. Občina tako zasnovanih prihodkov (glede na indeks) v naslednjem letu ne bo dosegla,
odhodki pa bodo večji. S 1. 1. 2016 se sprostijo tudi plače v javnem sektorju, podražil se bo vrtec.
Zanimalo ga je, koliko zaposlenih je planiranih za leto 2016, pred 6 leti je bilo na občini zaposlenih
namreč 7 ljudi. Glede ukinitve ZKTŠ Polzela je očital, da občina ni znala organizirati upravljanja in
dela na zavodu ter, da problem ni v zavodu kot ustanovi ampak v nesposobnosti. Govori se o
racionalizaciji, projektov je manj, občina pa zaposluje večje število ljudi. Povedal je, da proračuna, ki
ni prilagojen današnji situaciji ne bo podprl.
Župan je pojasnil, da bo število zaposlenih na občini v letu 2016 sicer večje kot leta 2010, vendar je
potrebno ločiti režijski obrat in občinsko upravo. V režijskem obratu bo zaposlenih 9 delavcev.
Zaposlitev v režijskem obratu, ki upravlja z občinskimi cestami ima namreč veliko večjo dodano
vrednost kot pred leti, ko je občina za upravljanje najemala in plačevala zunanje podjetje. Občinska
uprava pa bo delovala z enakim številom zaposlenih kot leta 2010 kot enovita uprava, razlika je le v
tem, da se je ukinilo tajništvo, ker je mnenja, da kot župan ne potrebuje tajnice. Na novo pa je
namesto tega vzpostavljena sprejemna pisarna za občane.
Župan je v nadaljevanju še pojasnil, da so bili na prejšnji seji, na kateri L. Žnidar ni bil prisoten,
predstavljeni razlogi za ukinitev ZKTŠ Polzela ter ekonomika poslovanja v bodoče. Poudaril je, da
zavrača očitek glede upravljanja zavoda. Tako občina, kot svet zavoda so se trudili, da se je naredilo
vse, kar je bilo mogoče in, da bi bilo upravljanje čim boljše. Proračun za leto 2016 je glede na
izhodišča in okoliščine planiran vzdržno in realno. Nekaj sredstev se prenaša, zadolžuje se pa ne.
L. Žnidarja je zanimalo, ali bo TIC Polzela dobičkonosen. Zavod do sedaj namreč ni bil.
Župan je odgovoril, da je področje kulture v občini zelo močno, na področju turizma pa se mora še
veliko narediti. Tu je vizija delovanja TIC-a Polzela, ki ima realno osnovo.
L. Žnidarja je zanimalo, ali je bil predstavljen poslovni načrt TIC-a Polzela in ali bo poslovanje
pozitivno.
Župan je odgovoril, da je bil poslovni načrt predstavljen na prejšnji seji občinskega sveta ter, da bo
poslovanje pozitivno. V proračunu je podan nov proračunski uporabnik – TIC Polzela.
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B. Kralj Kos je pripomnila, da elaborat ni poslovni načrt. Zanimalo jo je kdaj bo svetnikom
predstavljen plan prihodkov in odhodkov za TIC Polzela.
Župan je odgovoril, da bo plan prihodkov in odhodkov za TIC Polzela pripravljen do naslednje seje.
Dodal je še, da ima občina po pogodbi o sofinanciranju obnove gradu Komenda obveznost
zaposlovati delavce do leta 2026. Zaposleni na zavodu bodo prezaposleni na občinsko upravo.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta (L. Žnidar).

Ad 12 / Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2016
Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2016 je svetnikom predstavila J. Svetko ter
poudarila, da se s tem zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni občine. Letni
program športa 2016 opredeljuje obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki jih bo Občina Polzela
sofinancirala v letu 2016. Glavno izhodišče za podporo programom v letu 2016 je ponudba vseh
zvrsti športa občanom, katere izvajajo športna društva. Sredstva za sofinanciranje športnih
programov in dejavnosti v letu 2016 so zagotovljena v proračunu Občina Polzela, na proračunski
postavki 18100 - Dejavnost športnih društev, v skupni višini 88.000 EUR. Sredstva se bodo razdelila
na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi
veljavnega Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela.
Z vsemi izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe.
Mag. M. Močnik je opozoril na možnost diskriminacije pri sredstvih, ki se namenjajo za športno
vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, saj zajema samo otroke ter
mladino in ne starejših.
J. Svetko je odgovorila, da je letni program športa usklajen z Zakonom o športu.
I. Pungartnik je še dodal, da se odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
strinja s predlogom sklepa o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2016.
Občinski svet je sprejel naslednji:

SKLEP:
Sprejme se Letni program športa v Občini 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 13 / Predlog sklepa o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
J. Svetko je svetnikom predstavila predlog sklepa s katerim se predlaga, da se enkratna denarna
pomoč staršem novorojenega otroka, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela, poveča iz
veljavnih 150 evrov na 180 evrov z veljavnostjo od 1. 1. 2016 dalje.
Občinski svet je sprejel naslednji:

SKLEP:
Staršem vsakega otroka, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela, se dodeli enkratna denarna
pomoč ob rojstvu otroka v višini 180 evrov.
Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in začne veljati od 01. 01. 2016 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-10/2010-8, z dne 20. 12. 2010.
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 13 / Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 12 / Razno
 Župan je svetnike seznanil, da so najemniki in lastniki gostinskih obratov Bar Gmajna,
Corner caffe in Bexheti naslovili vloge za potrditev podaljšanega obratovalnega časa.
Predlaga, da se zaradi zagotavljanja bivalne kvalitete občanov ter zaradi hrupa, potrdi
podaljšan obratovalni čas vsem enotno, in sicer do 24. ure.
Svetniki L. Žnidar. M. Novak, B. Kralj Kos, G. Terčak, F. Skutnik, A. Potočnik, A. Trbežnik so bili
mnenja, da obratovalni čas ostane takšen kot je, torej do 2. ure zjutraj, saj gre za edine lokale, kamor
lahko mladi v občini gredo, ob 22. uri pa se nočno življenje šele začne. L. Žnidar je izpostavil, da
država že tako in tako s čedalje večjimi davki obremenjuje gospodarstvo in naj občina ne doda še
enega ukrepa.
I. Pungartnik je povedal, da se nanj občani večkrat obračajo s pripombami zaradi hrupa.
N. Kač je predlagal, da naj k predlogu sklepa podajo mnenje dotični krajevni odbori. Župan je podal
predlog na glasovanje in občinski svet je sprejel naslednji:

SKLEP:
Krajevne odbore se pozove, da podajo mnenje glede časovnega okvirja podaljšanega
obratovalnega časa za gostinske obrate, ki obratujejo v Občini Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta (A. Trbežnik, L.
Žnidar, A. Potočnik, G. Terčak).

Seja je bila končana ob 19.10 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
župan
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