Polzela, 18. 2. 2016
Številka: 032-13/2014-2

ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 18. 2. 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, Ljubo Žnidar
(ob 18.04), Bojana Kralj Kos, Monika Blagotinšek, David Krk, mag. Marjan Močnik, Andrej Potočnik
(ob 18.05), Gertruda Terčak, dr. Nevenka Ribič, Aleš Trbežnik, Feliks Skutnik, Igor Pungartnik in
Anton Mešič.
Drugi navzoči:
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Magda Cilenšek, javna uslužbenka,
- Samo Sadnik, Savinjska TV,
- Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline.

Seja se je začela ob 18. uri. Župan je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet
(navzočih 14 članov občinskega sveta) sklepčen.
Župan je svetnike seznanil, da bodo v bodoče zapisniki sej občinskega sveta vsebovali samo glavne
podatke o seji, to je: podatke o udeležbi na seji, dnevnem redu, predlogih sklepov, rezultatu
glasovanja in podatek o tem, ali je bil sklep sprejet ali ne, vsebine razprave posameznih svetnikov pa
zapisnik ne bo vseboval. Posledično temu in zaradi preprečitve možnosti zlorabe posnetkov se seje
tudi ne bodo več zvočno snemale, saj je do zdaj zvočni zapis služil le za pripravo zapisnika. Župan je
pojasnil, da je po pregledu usklajenosti Statuta in Poslovnika takšno stališče zavzelo Ministrstvo za
javno upravo RS.
N. Kač je apeliral, naj se na izrecno zahtevo svetnika izjave iz razprave vseeno zapišejo.
N. Ribič, A. Potočnik in L. Žnidar so nasprotovali takšnemu načinu zapisa zapisnika. L. Žnidar je
povedal, da se naj beseda svetnikov zapiše oziroma bodo svetniki sami odločili, ali se zapiše ali ne.
Predlaga, da se sledi svobodi izražanja, govora, mišljenja in se praksa ne spreminja. Gre za zlorabo in
župan nima pravice omejevati svobode govora in izražanja svetnikov.
Mag. M. Močnik je predlagal, da do priprave predloga novega statuta in poslovnika ostane praksa
nespremenjena. Župan se je s predlogom strinjal.
Potek seje se je zvočno snemal.
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Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 10. redne seje
Župan je predlagal potrditev dnevnega reda:
1. Predlog dnevnega reda 10. seje občinskega sveta
2. Pregled sklepov 9. redne seje občinskega sveta in predlog zapisnika te seje
3. Seznanitev z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih v letu 2015 ter predvidenimi ukrepi za leto 2016
4. Predlog Sklepa o razrešitvi glavnega in odgovornega urednika Polzelana, poročevalca
Občine Polzela
5. Predlog Sklepa o imenovanju glavnega in odgovornega urednika Polzelana, poročevalca
Občine Polzela
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Občine Polzela – I. in II. obravnava
7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Odboru za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti
8. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI Ljudska univerza
Žalec – I. in II. obravnava
10. Predlog Sklepa o subvencioniranju cene omrežnine voda za vse uporabnike gospodinjstev,
oskrbovanih prek Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
11. Predlog Cenika turističnih spominkov Občine Polzela in drugih izdelkov
12. Informacija o postopku Državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto med
avtocesto A1 in Velenjem
13. Pobude in vprašanja
14. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se dnevni red 10. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Pregled sklepov 9. redne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika te seje
Zapisnik 9. redne seje, ki je bila 21. 12. 2015, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je po
pregledu sklepov 9. redne seje podal zapisnik te seje na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se zapisnik 9. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 12. 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Seznanitev z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih v letu 2015 ter seznanitev s predvidenimi ukrepi
za leto 2016
Letno poročilo je predstavila M. Cilenšek. Izpostavila je, da je Občina Polzela je v letu 2015 v skladu
z zakonskimi zahtevami izdelala vse energetske izkaznice za javne objekte in tako vpeljala
energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, na podlagi katerega se izvaja ciljno spremljanje rabe
energije ter pristopa k načrtovanju organizacijskih in investicijskih ukrepov v objektih. V
luči najavljenega razpisa za energetsko sanacijo objektov v občinski lasti je občina izvedla tudi
razširjen energetski koncept Športne dvorane Polzela in identificirala Zadružni dom Andraž,
Zdravstveni dom Polzela ter Vrtec Polzela kot potencialne objekte, ki bi se jih prijavilo na razpis. V
letu 2015 oz. dve leti po koncu investicije Energetska sanacija OŠ Polzela dosega zastavljene
kazalnike oz. so prihranki v višini 257,82 MWh oz. 104,6 % načrtovanih.
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Občinski svet sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se seznani z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v letu 2015 ter predvidenimi
ukrepi za leto 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4 / Predlog Sklepa o razrešitvi glavnega in odgovornega urednika Polzelana,
poročevalca Občine Polzela
Župan je razložil, da je sprejel odstopno izjavo dr. Jožefa Korberja z mesta glavnega in odgovornega
urednika občinskega glasila Polzelan. Povedal je, da se mu zahvaljuje za ves trud in delo, saj je bil
prvi pobudnik za ustanovitev občinskega glasila Polzelan. Zasnoval je prvo programsko zasnovo in
jo skupaj z uredniškim odborom nadgrajeval.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Z mesta glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Občine Polzela Polzelan,
poročevalec Občine Polzela, se razreši dr. Jožef Korber, Zelena ulica 3, 3313 Polzela.
Sklep začne veljati 1. 3. 2016.
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 imenovanju glavnega in odgovornega urednika Polzelana,
poročevalca Občine Polzela
Župan je predstavil predlog sklepa, da se za glavnega in odgovornega urednika Polzelana,
poročevalca Občine Polzela, imenuje direktorica občinske uprave Alenka Kočevar, ki je že zdaj
članica uredništva oziroma sodeluje pri občinskem glasilu od samega začetka ter izpolnjuje vse
zahtevane pogoje za mesto glavnega in odgovornega urednika. Pojasnil je, da gre za začasno rešitev
in bo v prihodnje predlagal glavnega in odgovornega urednika na podlagi razpisa.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Za glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Občine Polzela Polzelan, poročevalec
Občine Polzela, se imenuje Alenka Kočevar, Na zelenici 6, 3311 Šempeter.
Sklep začne veljati 1. 3. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila Občine Polzela – I. in II. obravnava
A. Kočevar je pojasnila, da se s predlogom odloka spremenijo določbe, ki urejajo uredništvo.
Zmanjšuje se število članov v uredništvu in skrajša mandat iz pet na tri leta. Članom uredništva se
za delo na sejah izplača sejnina.
Župan je še podrobno razložil razloge za spremembe in dopolnitve odloka ter predlagal, da se
obravnavi odloka opravita v I. in II. obravnavi skupaj.
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V razpravi, ki je sledila, je A. Trbežnik predlagal, naj se v odlok zapiše, da glavnega in odgovornega
urednika imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana po predhodno opravljenem javnem
razpisu; B. Kralj Kos je predlagala, naj se iz odloka ne črta določba, ki se nanaša na obveznost
tehničnega urednika, da pripravlja mesečna poslovna poročila; F. Skutnik je predlagal, naj se v odlok
zapiše, da se seja uredništva opravi pred izidom tekoče številke glasila.
L. Žnidar je zapustil sejno sobo ob 18.50.
N. Kač je predlagal, da se imenuje Alenka Kočevar za glavnega in odgovornega urednika Polzelana,
poročevalca Občine Polzela, za dobo 6 mesecev, nato pa po objavljenem javnem razpisu župan
občinskemu svetu predlaga novega glavnega in odgovornega urednika.
Župan je občinskemu svetu predlagal, da se razveljavi sklep, sprejet pri prejšnji točki, in podal
predlog svetnika N. Kača na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednja sklepa:
SKLEP
Razveljavi se sklep, sprejet pri 5. točki dnevnega reda, ki se glasi: Za glavnega in odgovornega
urednika občinskega glasila Občine Polzela Polzelan, poročevalec Občine Polzela, se imenuje
Alenka Kočevar, Na zelenici 6, 3311 Šempeter. Sklep začne veljati 1. 3. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
SKLEP
Za glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Občine Polzela Polzelan, poročevalec
Občine Polzela, se za 6 mesecev imenuje Alenka Kočevar, Na zelenici 6, 3311 Šempeter.
Sklep začne veljati 1. 3. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Polzela se sprejme v I. in II. obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Župan je podal odlok na glasovanje skupaj s predlogi svetnikov A. Trbežnika, B. Kralj Kos in F.
Skutnika. Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
A. Trbežnik je sejno sobo zapustil ob 19.20.

Ad 7/ Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Odboru za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti
N. Kač je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji 11. 2. 2016
obravnavala odstopno izjavo dr. Jožefa Korberja iz Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter občinskemu svetu predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa. V nadaljevanju
je povedal, da je komisija v postopku izbire novega kandidata za člana odbora vsem političnim
strankam, zastopanim v OS, in županu posredovala poziv, naj podajo predloge za nadomestnega
člana odbora ter te obravnavala na seji. Komisija občinskemu svetu predlaga, da v Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti kot nadomestnega člana imenuje Tjašo
Turnšek, Pot na Toplice 1, 3313 Polzela.
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Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Ugotovi se, da dr. Jožefu Korberju, Zelena ulica 3, 3313 Polzela, preneha članstvo v Odboru za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
A. Trbežnik se je v sejno sobo vrnil ob 19.24.

Ad 8/ Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti
Župan je pojasnil, da je obrazložitev te točke že bila podana pri prejšnji točki. Razprave ni bilo, zato
je predlog sklepa podal na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Za nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se
imenuje Tjašo Turnšek, Pot na Toplice 1, 3313 Polzela.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
UPI Ljudska univerza Žalec – I. in II. obravnava
A. Kočevar je razložila, da je predlog odloka posredovan s strani JZ UPI Ljudska univerza Žalec. S
predlagano spremembo odloka se omogoča UPI – Ljudski univerzi Žalec pokrivanje načrtovanih
dejavnosti in prijav na razpise, kar bo posledično krepilo dejavnost zavoda in možnost širšega
koriščenja njegovih programov s strani občanov občin Spodnje Savinjske doline.
Župan je predlagal, da se obravnavi odloka opravita v I. in II. obravnavi skupaj. Občinski svet je
sprejel naslednji
SKLEP:
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec se
sprejme v I. in II. obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
F. Skutnika je zanimalo, kaj imata skupnega JZ UPI in dejavnost čiščenje cest ter drugo čiščenje.
Župan je razložil, da je razlog za registracijo te in podobnih dejavnosti v večjih možnostih prijav na
razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza
Žalec.
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/ Predlog Sklepa o subvencioniranju cene omrežnine voda za vse uporabnike
gospodinjstev, oskrbovanih prek Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
M. Cilenšek je razložila predlog sklepa. Povedala je, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot
izvajalec javne službe, ki oskrbuje tudi 173 uporabnikov v delu Andraža v Občini Polzela, predlaga,
naj se uveljavi subvencija v višini 3,5077 EUR/dN20/mesec za te uporabnike. Predvidena letna
višina subvencije cene omrežnine voda za vse uporabnike po premerih vodomera (dN) za občino
znaša 8.124,00 EUR brez DDV oz. 8.896,00 EUR z DDV.
F. Skutnika je zanimalo, zakaj je takšna razlika v ceni med Žalcem in Velenjem.
Magda C. je razložila, da je Mestna občina Velenje izvedla veliko večjo investicijo v izgradnjo
kanalizacije.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se subvencija k ceni omrežnine voda za vse uporabnike po premerih vodovoda, ki se
oskrbujejo prek Komunalnega podjetja Velenje v višini, navedeni v preglednici:

Oskrba s pitno vodo - OBČINA POLZELA

Cena
Cena
omrežnine na omrežnine na
mesec mesec SUBVENCIONI NESUBVENCI
RANI
ONIRANI
UPORABNIKI UPORABNIKI

1

2

Cena
subvencije na
mesec

Št. vodomerov

Višina
subvencije na
leto / neto

3

4

5

6

Voda

OMREŽNINA
Oskrba s pitno vodo - OMREŽNINA (EUR/dN 20/mesec)

9,1000

12,6077

3,5077

169

7.114

Oskrba s pitno vodo - OMREŽNINA (EUR/dN 25/mesec)

27,3000

37,8232

10,5232

3

379

Oskrba s pitno vodo - OMREŽNINA (EUR/dN 50/mesec)

136,5000

189,1162

52,6162

1

631

173

8.124

SKUPAJ SUBVENCIJA - OBČINA POLZELA
Cene so v evrih, brez davka na dodano vrednost in brez okoljske dajatve.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 11/ Predlog Cenika turističnih spominkov Občine Polzela in drugih izdelkov
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se Cenik turističnih spominkov Občine Polzela in drugih izdelkov.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Informacija o postopku Državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto med
avtocesto A1 in Velenjem
Župan je svetnikom podal informacijo o predvideni gradnji državne ceste od AC A1 Šentilj–Koper
do priključka Velenje jug na območju Občine Polzela ter predstavil samo traso in zahteve, ki jih
Občina Polzela izkazuje zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu v času gradnje
nove državne ceste na območju Občine Polzela, predvidene v predlogu Državnega prostorskega
načrta za državno cesto od priključka. Gradnja in izgradnja avtoceste bosta vsekakor vplivali na
življenje občanov Občine Polzela.
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F. Skutnik je opozoril na problem, ki ga vidi v prihodnje. Uporaba Kamnoloma v Podgori za namene
gradnje avtoceste bo negativno vlivala na življenje občanov v okoliških krajih, na stanovanjske
stavbe in stavbe, ki predstavljajo kulturno dediščino občine.
Župan je predlagal, da se predlog F. Skutnika doda med zahteve Občine Polzela, ki bodo
posredovane Direkciji RS za infrastrukturo.
Občinski svet je sprejel naslednji

SKLEP:
Zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu v času gradnje nove državne ceste na
območju Občine Polzela, predvidene v predlogu državnega prostorskega načrta (DPN) za državno
cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj−Koper do priključka Velenje jug in uporabi
te v odvisnosti do obstoječega cestnega omrežja, je treba:
1. Pred začetkom gradnje predvidene državne ceste ob trasi regionalnih cest zgraditi
pločnike s kolesarsko stezo, in sicer:
- RIII 694 odsek 1268 Velenje−Dobrteša vas/od stac. 11 + 741,00 do stac. 5+666,00/,
- RIII 695, odsek 8208 Polzela/od stac. 0 + 000,00 do 0 + 722,00/,
- RIII 695 odsek 7951 Rečica/od stac. 0 + 000,00 do stac. 3 + 500,00/.
2. Izvesti rekonstrukcijo regionalne ceste z oznako RIII, odsek 1268 Velenje−Dobrteša vas,
na trasi od stac. 11 + 740,00 in vse do meje z Mestno občino Velenje, vključno s predvideno
obvoznico mimo Polzele. Ocenjuje se, da bo ta cestni odsek namenjen za dostavo
gradbenega materiala.
3. Omogočiti namestitev reklamnih tabel za grad Komenda oz. vse turistične znamenitosti
Občine Polzela ob trasi novozgrajene avtoceste in avtoceste A1.
4. Zaradi posega v obvodni prostor reke Savinje urediti poplavno varnost, ki je predvidena z
DPN za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od
Ločice do Letuša ob Savinji (Uredba, objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/10).
5. Vsem lastnikom stanovanjskih objektov znotraj varovalnega pasu novopredvidene ceste
omogočiti odkup nepremičnin, če ti zaradi spremenjenih bivalnih pogojev izkažejo
interes.
6. Za primer povečanega odjema materiala iz kamnoloma Podgora, ki bi posledično
povzročal večje obremenitve na okolico, je treba predhodno pridobiti soglasje Občine
Polzela. Kamnolom Podgora s svojim delovanjem že v tem času povzroča škodo na
stanovanjskih objektih, pa tudi na objektih, ki so označeni kot kulturni spomeniki.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 13 / Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 12 / Razno
 A. Trbežnik, ki je član komisije za izvedbo razpisa za Inovator leta Spodnje Savinjske doline
2015, je svetnike seznanil s potekom razpisa.


Župan je podal informacijo podjetja PROAN, d. o. o., glede uresničevanja zaposlitvenega
načrta, vezanega na plačilo komunalnega prispevka.



Župan je podal informacijo glede stanja v Polzela, tovarni nogavic, d. d., in Garant, d. d. – v
stečaju.

Seja je bila končana ob 21.30.
Zapisala:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik,
župan
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