Polzela, 14. 04. 2016
Številka: 032-14/2014-7

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v četrtek, 14. aprila 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 18.05), Bojana Kralj Kos, Monika Blagotinšek, David Krk, mag. Marjan Močnik, Andrej
Potočnik, Gertruda Terčak, dr. Nevenka Ribič, Aleš Trbežnik, Feliks Skutnik, Igor Pungartnik in
Anton Mešič.
Drugi navzoči:
- Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela (pri tč. 5),
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Magda Cilenšek, Jerneja Svetko, Tanja Mavrič, Petra Stropnik, javne uslužbenke,
- 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 15 članov občinskega sveta) sklepčen.
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 11. redne seje
Župan je predlagal potrditev predloga dnevnega reda:
1. Predlog dnevnega reda 11. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 10. seje občinskega sveta
3. Potrditev poročila o likvidaciji JZ ZKTŠ Polzela
4. Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2015
5. Seznanitev z letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2015
6. Seznanitev z letnim poročilom GŠ RS Žalec za leto 2015
7. Seznanitev z letnim poročilom Medobčinske splošne knjižnice Žalec za leto 2015
8. Seznanitev z letnimi poročili II. OŠ Žalec za leto 2015
9. Seznanitev z letnim poročilom UPI Ljudska univerza Žalec za leto 2015
10. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Polzela za leto 2015
11. Predlog Sklepa o zadolževanja v letu 2016 za investicijo »Izgradnja sekundarne
kanalizacije in obnove vodovoda Breg«
12. Predlog Statuta Občine Polzela – I. obravnava
13. Predlog Programske zasnove občinskega glasila Polzelan, poročevalca Občine Polzela
14. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Polzela – I. obravnava
15. Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
16. Predlog Sklepa o nakupu nepremičnine parc. št. 1015/2 k. o. Založe
17. Predlog Sklepa o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
18. Pobude in vprašanja
19. Razno
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Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 11. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 18.05 se je pridružil L. Žnidar.

Ad 2/ Predlog zapisnika 10. seje Občinskega sveta
Zapisnik 10. redne seje, ki je bila 18. 02. 2016, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je po
pregledu sklepov 10. redne seje podal zapisnik te seje na glasovanje.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 10. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 02. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Potrditev poročila o likvidaciji JZ ZKTŠ Polzela
Likvidacijska upraviteljica, odvetnica Stanka Hribar je svetnikom predstavila poročilo o
likvidaciji ZKTŠ Polzela. Izpostavila je povzetke dejavnosti v likvidacijskem postopku, stanje
začetne likvidacijske bilance, vsebino aktivnosti glede opravljanja dejavnosti, prenos delavcev,
prijave terjatev in ugotovljene obveznosti, ugotovljene dolgove ter stanje vmesne likvidacijske
bilance na dan 08. 04. 2016.
Odvetnica S. Hribar je odgovorila na vprašanja, katera so postavili mag. M. Močnik, B. Kralj Kos
in L. Žnidar in so se nanašala na prijavljeno terjatev do ZKTŠ Polzela oziroma tožbo, ki poteka
pred Delovnim sodišče v Celju.
B. Kralj Kos je apelirala, da se v zapisnik zapiše, da v poslovnem poročilu ZKTŠ Polzela za leto
2015 manjka zapis, da je Svet zavoda na 3. izredni seji dne 14. 04. 2015 obravnaval Poročilo o letni
reviziji poslovanja zavoda za leto 2014, opravljeno s strani revizijske družbe Loris d. o. o. z
izkazanim mnenjem, v katerem je ugotovljeno, da so v ZKTŠ Polzela notranje kontrole na
pregledanih področjih v glavnem vzpostavljene in delujejo optimalno, pri čemer pa dana
priporočila ne vplivajo na mnenje o delovanju notranjih kontrol. Svet zavoda je postavil roke in
odgovorne za izvedbo priporočil.
N. Kač se je pridružil pripombi B. Kralj Kos.
Na vprašanje B. Kralj Kos ali je to končno poročilo o likvidacijskem postopku zavoda, je
odvetnica S. Hribar odgovorila, da končno poročilo še sledi.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se poročilo o poteku likvidacijskega postopka Javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4 / Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2015
A. Kočevar je predstavila letno poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2015.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2015.
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 5/ Seznanitev z letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2015
B. Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela je svetnikom predstavila letno poročilo Osnovne šole in vrtca
Polzela za leto 2015. Izpostavila je nujnost investicije – sanacijo strehe na Športni dvorani Polzela,
saj predstavlja veliko odgovornost za šolo.
Razpravljali so B. Kralj Kos, N. Kač, A. Trbežnik, dr. N. Ribič, mag. M. Močnik in bili enotnega
mnenja, da je sanacija strehe nujna ter se k izvedbi pristopi takoj.
Župan je svetnike seznanil s projektom občine, ki se nanaša na energetsko sanacijo javnih
objektov in kamor spada tudi Športne dvorana Polzela, vendar se to leto pripravljajo šele projekti.
Pojasnil je, da je streha Športne dvorane v najemu, na kateri ima najemnik postavljeno sončno
elektrarno. Občina je odgovornega za vzdrževanje strehe že večkrat pozvala, da streho sanira, pri
čemer je najemnik zagotovil, da je streha sanirana. Občina bo naročila ogled, pridobila ponudbo
ter sama na stroške najemnika izvedla sanacijo strehe.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Seznanitev z letnim poročilom GŠ RS Žalec za leto 2015
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom Glasbene šole Risto Savin Žalec za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Seznanitev z letnim poročilom Medobčinske splošne knjižnice Žalec za leto 2015
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom Medobčinske splošne knjižnice Žalec za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Seznanitev z letnimi poročili II. OŠ Žalec za leto 2015
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom II. Osnovne šole Žalec za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Seznanitev z letnim poročilom UPI Ljudska univerza Žalec za leto 2015
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom UPI Ljudske univerze Žalec za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Polzela za leto 2015
T. Mavrič je pojasnila, da je iz predloga Zaključnega računa Proračuna Občine Polzela za leto
2015 razvidno, da je rezultat poslovanja Občine Polzela v letu 2015 v izkazu zaključnega računa
ocenjen kot eden izmed uspešnejših v preteklih letih, saj so bili zastavljeni cilji uresničeni skoraj v
celoti. Ustvarjeni prihodki v višini 5.844.649 evrov znašajo 97 % načrtovanih sredstev in odhodki
v višini 5.522,381 evrov oziroma 92 % načrtovanih sredstev, od tega predstavljajo investicijski
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odhodki 47 %. Proračunski presežek znaša 322.268 evrov. Z naslova dohodnine in finančne
izravnave je bilo prejeto 3.085.137 evrov ali 510,96 evra na prebivalca Občine Polzela. V letu 2015
je bilo veliko narejenega na področju komunalne infrastrukture, kjer je še vedno največji
poudarek na izgradnji kanalizacijskega sistema. Zgrajena je bila ob razbremenilniku in v Ločici.
Obnovljena je bila sekundarna kanalizacija v naselju Polzela na območju vrstnih hiš, v Ločici so se
zgradili hišni priključki in jaški za že zgrajeni primarni vod, na Bregu pa je bila izdelana
dokumentacija za del, ki še nima sekundarne kanalizacije, to je ob železnici. Na področju
izobraževanja, ki je drugo najobsežnejše področje porabe proračunskih sredstev, je bilo
porabljenih kar 70 % sredstev tega področja za financiranje vrtcev oziroma za doplačilo razlike v
ceni vrtca, preostalih 30 % sredstev je bilo namenjenih za osnovno in glasbeno izobraževanje ter
del za izobraževanje odraslih. Na področju cest je bilo saniranih več krajših odsekov lokalnih cest
in javnih poti v dolžini približno 1100 metrov in urejenih bankin v dolžini več kot 8000 metrov.
Novozgrajena je bila cesta v Hotunjah in na Bregu. Zgrajena je bila cestna razsvetljava v višini na
Bregu ob novozgrajeni cesti in v Ločici. V letu 2015 ni bilo zadolževanja. Stanje neodplačane
glavnic je 1.761.973 evrov. Dolg na prebivalca občine znaša konec leta 289 evrov, kar je pod
slovenskim povprečjem. Odplačilo dolga je v letu 2015 znašalo 254.600 evrov ali 4,6 %
proračunskih sredstev. Premoženje občine konec leta 2015 znaša 24.954.000 evrov.
L. Žnidarja je zanimalo, zakaj so na postavki kmetijstvo ostala neporabljena sredstva.
J. Svetko je odgovorila, da vsi upravičenci, katerim so bila s sklepom odobrena sredstva, niso
vložili zahtevka za izplačilo.
L. Žnidar je apeliral, da se naj sredstva konec leta korigirajo ter vsa razdelijo.
Župan je pojasnil, da je občina v letošnjem letu pristopila k drugačnemu načinu financiranja in
vsem kmetom poravnala strošek podaljšanja prometnega dovoljenja za traktor.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Zaključni račun Proračuna Občine Polzela za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 11/

Predlog Sklepa o zadolževanja v letu 2016 za investicijo »Izgradnja sekundarne
kanalizacije in obnove vodovoda Breg«
Predlog sklepa je obrazložila T. Mavrič. Povedala je, da v sprejetem in veljavnem Odloku o
proračunu Občine Polzela za leto 2016 občina ni načrtovala zadolževanja. S sprejetim sklepom o
zadolževanju pa se bo Občina Polzela iz Proračuna Republike Slovenje v letu 2016 zadolžila v
višini 59.005 evrov za izvedbo investicije »Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnovo
vodovoda Breg«.
A. Trbežnika in dr. N. Ribič je zanimalo, kaj zajema ta izgradnja, kateri del, kdaj bo možna
priključitev za vse stanovalce Brega?
M. Cilenšek je odgovorila, da gradnja kanalizacije Breg zajema del naselja Breg pri Polzeli in sicer
območje ob železnici pri Tovarni nogavic. Število novo priključenih gospodinjstev je 50. V naselju
Ločica ob Savinji se občani intenzivno priključujejo na novo zgrajeno omrežje. Kanalizacija je
uradno predana v najem JKP Žalec, d. o. o. Žalec, ki izvaja vsa predhodna dela v zvezi s
priključitvijo.
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Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela se bo iz Proračuna Republike Slovenje v letu 2016 zadolžila v višini 59.005
evrov za izvedbo investicije »Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnovo vodovoda Breg«,
ki se v NRP Proračuna Občine Polzela nahaja pod št. OB173-07-0018.
Občina Polzela bo z rebalansom proračuna uvrstila zadolževanje v račun financiranja in v
Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2016.
Ta sklep velja z dnem sprejetja ter se ga posreduje Ministrstvu za gospodarstvo in
tehnologijo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Predlog Statuta Občine Polzela – I. obravnava
Mag. M. Močnik, predsednik Statutarno pravne komisije je svetnikom predstavil razloge za
sprejem novega statuta, in sicer: uskladitev določb statuta z določbami ustave, zakonov,
splošnimi akti občine in Resolucijo o normativni dejavnosti, odprava pravopisnih in drugih
napak, uporaba okrajšav in drugih potrebnih sprememb. V predlogu novega statuta so
upoštevane tudi strokovne usmeritve Ministrstva za javno upravo.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Statut Občine Polzela v prvi obravnavi in se poda v 30 dnevno javno obravnavo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 13/ Predlog Programske zasnove občinskega glasila Polzelan, poročevalca Občine Polzela
A. Kočevar, glavna in odgovorna urednica Polzelana, poročevalca Občine Polzela je svetnikom
predstavila vsebino programske zasnove občinskega glasila.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se programska zasnova občinskega glasila Polzelan, poročevalec Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 14/ Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Polzela – I. obravnava
M. Cilenšek je v obrazložitvi pojasnila, da je način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
za območje Občine Polzel do zdaj določal Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Žalec, ki
na podlagi še veljavnega 125. člena Statuta Občine Polzela velja tudi na območju Občine Polzela.
Nov predlog odloka ureja občinske gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja,
strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje
občinskih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem občinskih
gospodarskih javnih služb v Občini Polzela.
N. Ribič je opozorila, da je odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe na zadnji seji
obravnaval osnutek odloka ter podal določene pripombe, ki pa v predlogu niso zajete.
B. Kralj Kos je naštela pripombe, in sicer, da se 1. točka 11. člena dopolni tako, da se za besedo »
profitno«, nadaljuje besedilo: vendar je pridobivanje profita podrejeno zadovoljevanju javnih
potreb, v 5. točki 10. člena, manjka besedilo »8. točka 5. člena«; 6. člen, ki določa izbirne občinske
gospodarske javne službe dopolni še z dejavnostjo čiščenja vodotokov, kar bi opravljal režijski
obrat.
M. Cilenšek je pojasnila, da je pripombe potrebno še preveriti ter bodo, v kolikor so zakonsko
sprejemljive upoštevane v predlogu za drugo obravnavo.
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Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Polzela v prvi obravnavi in se poda
v 30 dnevno javno obravnavo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 15/ Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
M. Cilenšek je podala obrazložitev predloga dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2016.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Dopolni se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016.
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 se dopolni Načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem (obr - 2) za parc. št. 1015/2 (ID 2575399) k. o. 993 Založe.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 16/ Predlog Sklepa o nakupu nepremičnine parc. št. 1015/2 k. o. Založe
M. Cilenšek je podala obrazložitev predloga sklepa o nakupu parc. št. 1015/2 k. o. Založe.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela proda nepremičnino s parcelno številko 1015/2 (ID 2575399) v k. o. 993 Založe,
površine 162 m2, po ceni 324 evrov za celoto.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 17/ Predlog Sklepa o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
Predlog sklepa je obrazložila J. Svetko pri čemer je pojasnila, da bi ob upoštevanju 65% subvencije
občine in subvencije iz proračuna RS, bi nova cena za uporabnika znašala 3,18 EUR/uro na
delovni dan, kar pomeni nižjo cena za uporabnika za 12%, v primeru izvedbe del v nedeljo 4,39
EUR in na državni praznik ali dela prost dan pa 4,64 EUR, kar pomeni prav tako nižje cene.
V razpravi, ki je sledila, je N. Ribič povedala, da se ne strinja z izračunom cene, saj je le ta za
končnega uporabnika višja kot je bila in ne nižja.
L. Žnidar je pojasnil, da ceno določi država, ki je tudi podelila koncesijo. Cena v občinah je
različna zaradi odstotka subvencije, katero zagotovi občina.
Župan je povedal, da bo občinska uprava ponovno poučila izračun cene ter korigiran predlog
sklepa podala na naslednjo sejo občinskega sveta.

Ad 18/ Pobude in vprašanja
Župan je predstavil pet pobud, katere je podal svetnik mag. M. Močnik, in sicer:
1. Pobuda za ažuriranje podatkov na spletni strani občine ter za odpravo vsebinskih in
drugih nepravilnosti.
Župan je pojasnil, da so podatki na spletni strani ažurirani.
2. Pobuda za spremembo in dopolnitev Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Polzela.
Župan je pojasnil, da je sprejem pravilnika vezan na sprejem novega Zakona o športu.
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3. Pobuda za sprejem pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Polzela ter za
preveritev skladnosti postopkov potrditve obratovalnega časa gostinskih obratov s
posameznimi določbami v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost ter Zakona o
upravnih taksah.
Župan je pojasnil, da bo občinska uprava pristopila k pripravi pravilnika.
4. Pobuda za vzpostavitev evidence predstavnikov občine v organih javnih ustanov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
Župan je pojasnil, da evidenca obstaja in bo objavljena tudi na spletni strani občine.
5. Pobuda za vzpostavitev skladnosti posameznih določb Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Polzela.
Župan je pojasnil, da bo občinska uprava pristopila k sprememb in dopolnitev odloka.

N. Kač je zapustil sejno sobo ob 19.55.

Ad 19/ Razno
 Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo na prireditvah, ki so v organizaciji Občine
Polzela.


M. Blagotinšek je zanimalo, kako je s sežigalnico odpadkov v Andražu ter objavljenim
javnim naznanilom na spletni strani občine.
M. Cilenšek je pojasnila, da si mora družba Ekominerali d. o. o. pridobiti novo okoljevarstveno
soglasje za poseg: Obdelava odpadkov v kamnolomu Andraž in katerega izdaja je v izključni
pristojnosti Agencije RS za okolje. V eni izmed faz postopka, ki jo določa zakon, agencija z javnim
naznanilom obvešča javnost, da je Ekominerali d. o. o. z vlogo zaprosil Agencijo RA za okolje za
izdajo okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg. Kot izhaja iz javnega naznanila, je
vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja možna na Upravni enoti v
Žalcu, mnenja in pripombe pa je mogoče posredovati na Agencijo RS za okolje.

Seja je bila končana ob 20. uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik,
župan
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