Polzela, 13. 9. 2016
Številka: 032-16/2014-3

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 13. september 2016, ob 18.30 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, 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, Ljubo Žnidar.
Drugi navzoči:
 Milan Železnik, Evropski pravni center Maribor (pri tč. 3)
 Dr. Žan Oplotnik, Inštitut za raziskave, izobraževanje in svetovanje Maribor (pri tč. 3)
 Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
 Magda Cilenšek in Matjaž Murgelj, javna uslužbenca,
 Samo Sadnik, Savinjska TV in
 Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline.
Seja se je začela ob 18.30 uri. Župan je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski
svet (navzočih 16 članov občinskega sveta) sklepčen.

Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer pod tč. 3: Odlok o javno - zasebnem
partnerstvu za obnovo lokalnega cestnega omrežja v Občini Polzela - 1. obravnava, ter predlagal
potrditev predloga dnevnega reda, kot sledi:
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 13. redne seje
1. Predlog dnevnega reda 13. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 12. seje občinskega sveta
3. Odlok o javno - zasebnem partnerstvu za obnovo lokalnega cestnega omrežja v Občini
Polzela - 1. obravnava
4. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2016
5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2016
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Doma upokojencev Polzela
7. Predlog Sklepa o imenovanju glavnega in odgovornega urednika Polzelana, poročevalca
Občine Polzela
8. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – 2. obravnava
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Breg – Gmajna
– 2. obravnava
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10. Predlog Sklepa o subvencioniranju cene gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave biorazgradljivih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
11. Predlog sklepa o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno
vrednostjo ter premičnim premoženjem Občine Polzela
12. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela
13. Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na AC A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug
14. Pobude in vprašanja
15. Razno
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 13. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Predlog zapisnika 12. seje Občinskega sveta
Zapisnik 12. redne seje, ki je bila 21. 6. 2016, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Na zapisnik ni
bilo pripomb.
F. Skutnik je opomnil, da se M. Zakonjška, direktorja JKP Žalec, d. o. o. pozove, da svetnikom
posreduje pisno obrazložitev štirih na novo zaposlenih delavcev v letu 2015, kot je to zapisano v
zapisniku 12. seje.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 6. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/

Predlog Odloka o javno - zasebnem partnerstvu za obnovo lokalnega cestnega omrežja
v Občini Polzela - 1. obravnava
Način izvedbe in financiranja obnove cestnega omrežja po modelu javno zasebnega partnerstva,
sta predstavila izdelovalca investicijske dokumentacije in odloka o javno-zasebnem partnerstvu
za obnovo lokalnega omrežja M. Železnik in dr. Ž. Oplotnik.
B. Kralj Kos je pojasnila stališča Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe do
predstavljenega projekta ter predstavila dva predloga za spremembo odloka, in sicer dopolnitev
14. in 15. člena odloka.
A. Potočnik je predstavil stališča Odbora za prostorsko planiranje in komunalo ter pojasnil, da
predlaganemu odloku odbor ni nasprotoval in sprejem podpira.
L. Žnidar je povedal, da je pri tem projektu potrebno upoštevati dva vidika: ekonomskega in
gradbenega. Gre za zadolževanje v drugi obliki. Jasno je, da mora koncesionar nekaj zaslužiti.
Obrazložil je izračun ter povedal, da je razlika med cenami prikazanimi v Investicijskemu
programu ter tržnimi cenami, pridobljenimi od podjetja Remont, d. o. o. približno 60 do 70
odstotna.
Dr. Ž. Oplotnik je pojasnil, da so cene v investicijskem programu ocena izdelovalca tehnične
dokumentacije.
Župan je dodal, da je upravičeno pričakovati, da bodo na trgu pridobljene nižje cene. Končna
odločitev je odvisna od prejetih ponudb. Dokler občina ne podpiše pogodbe z izvajalcem, ni z
ničemer zavezana in lahko v vsakem trenutku od projekta odstopi. S sprejemom predlaganega
odloka se zagotovi samo pravni okvir in daje možnost občini, da projekt obnove javnih cest
izvede na ta način.
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Na vprašanje Mag. M. Močnika ali je v petnajst letnem obdobju realno pričakovati evropska
sredstva za takšno investicijo, je župan odgovoril, da ne.
B. Rednaka je zanimalo, ali je bila narejena prometna študija za prometno pretočnost na cesti v
Ločici ter kolikšen del vseh investicij predstavlja celoten projekt.
Župan je odgovoril, da za nobenega od dvanajstih odsekov ni bila narejena študija. Izbor teh
odsekov, je bil narejen na podlagi predhodno izdelane ocene dotrajanosti obstoječih cest. Ta
investicija glede na vse investicije predstavlja 23 odstotni del.
B. Kralj Kos je zanimalo, koliko sredstev potrebujemo iz proračuna za nujno potrebne investicije.
Župan je pojasnil, da bo to pokazala dinamika likvidnostnih tokov, katero bo pripravila občinska
uprava.
F. Skutnik je apeliral, da se odlok sprejme, saj si občina s tem omogoči, da se postopek sploh
začne. O primernosti cen se bo občina odločala, ko bodo prispele ponudbe.
L. Žnidar je pojasnil, da je občina pred leti pripravila prometno študijo za Občino Polzela, kjer so
jasno zastavljene prioritete. Ta se naj posreduje svetnikom.
B. Kralj Kos je svetnike seznanila še s predlogom odbora za gospodarstvo občinskemu svetu, da
se naj cestni odseki šolske poti, kateri so dotrajani in nevarni ter ogrožajo varnost prevoza šolskih
otrok, nemudoma sanirajo iz sredstev tekočega poslovanja oz proračuna
L. Žnidar je obrazložil razloge, zakaj glasuje proti. Razkorak med predstavljenimi cenami in
tržnimi cenami je namreč več kot 100 odstoten.
Župan je pojasnil, da s potrditvijo odloka v prvem in drugem branju odloka občina še ne
prevzema nobenih obveznosti. To se zgodi šele s podpisom pogodbe.
Župan je podal Odlok z danimi predlogi Odbora za gospodarstvo.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o javno - zasebnem partnerstvu za obnovo lokalnega cestnega
omrežja v Občini Polzela v prvi obravnavi.
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 4/ Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2016
Župan je pojasnil, da je bila v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 realizacija proračuna sledeča:
prihodki v višini 2.059.720 EUR, kar znaša 35 odstotkov celotnih planiranih prihodkov, odhodki
v višini 1.643,109 EUR, kar znaša 27,5 odstotkov celotnih planiranih prihodkov. Tekoči odhodki
in tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.426.494 EUR, kar je 47 odstotkov planiranih,
investicijski odhodki in transferi pa v višini 216.616 EUR, kar je 8 odstotkov planiranih.
Razprave ni bilo. Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za
leto 2016.
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 / Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2016
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil predlog
komisije, in sicer, da se grba podelita Gertrudi Terčak in Simonu Ograjenšku, plaketi pa Lovski
družini Polzela in Kulturnemu društvu Andraž.
Župan je še dodal, da bosta na slavnostni akademiji podeljeni tudi dve županovi priznanji, in
sicer Mladinskemu društvu Polzela in Naniki Cvikl.
Razprave ni bilo. Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
V letu 2016 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
Priznanje »GRB« prejme GERTRUDA TERČAK
za nesebično in zavzeto vodenje Društva upokojencev Polzela, kar se odraža v vseh
aktivnostih, ki se izvajajo v društvu in predstavlja njeno življenjsko delo, ki je izredno
pomembno za ugled društva in Občine Polzela.
Priznanje »GRB« prejme SIMON OGRAJENŠEK
za aktivno delovanje v vseh pomembnejših sferah družbenega, gospodarskega in političnega
življenja v Občini Polzela ter osebnega prizadevanja, da sta Andraž nad Polzelo in Dobrič
širše razpoznavna in urejena kraja.
Priznanje »PLAKETO« prejme KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ
za varovanje kulturne dediščine, negovanja ljudskih običajev ter sooblikovanje kulturne,
turistične in celostne podobe Občine Polzela ter dolgoletno vzorno in uspešno
zadovoljevanje kulturnih potreb prebivalcev Andraža nad Polzelo in Dobriča.
Priznanje »PLAKETO« prejme LOVSKA DRUŽINA POLZELA
za 70. let aktivnega in ustvarjalnega delovanja v Občini Polzela ter za izredne zasluge pri
uresničevanju namena in nalog lovstva kot varovanja narave in ohranjanja življenja v njej.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6 / Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Doma upokojencev Polzela
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil predlog
komisije, in sicer se za člana Sveta zavoda s strani občine Polzela imenuje Andrej Potočnik.
Razprave ni bilo.
A. Potočnik je zapustil sejno sobo ob 20.15.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za člana Sveta Doma upokojencev Polzela – predstavnika lokalne skupnosti, se za mandatno
obdobje 2016 – 2020, imenuje Andrej Potočnik, Ob Strugi 2, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
A. Potočnik se je vrnil v sejno sobo ob 20.16.

Ad 7/ Predlog Sklepa o imenovanju glavnega in odgovornega urednika Polzelana, poročevalca
Občine Polzela
Predlog sklepa je svetnikom predstavil župan. Povedal je, da je na objavljeni javni poziv prispela ena
vloga, katero je posredovala dosedanja glavna in odgovorna urednica Alenk Kočevar.
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Razprave ni bilo. Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Za glavno in odgovorno urednico občinskega glasila Občine Polzela POLZELAN,
poročevalec Občine Polzela, se za mandatno dobo 3 let, imenuje Alenka Kočevar, Na zelenici
6, 3311 Šempeter.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 8/ Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – 2. obravnava
Mag. M. Močnik, predsednik Statutarno pravne komisije, je pojasnil, da je bil predlog poslovnika
dan v 30 javno razgrnitev, ki je trajala od 24. 6. do 24. 7.2016. V času javne razgrnitve na predlog
poslovnika ni bilo danih pripomb ali pobud.
N. Ribič, N. Kač in B. Kralj Kos so predlagali, da se v drugem odstavku 50. člena zadnji stavek
glasi:« V zapisnik se ne povzema vsebine razprav razen, če razpravljavec to izrecno zahteva.«
L. Žnidar je še pojasnil, da ima vsak svetnik možnost prepis magnetograma v delu ali v celoti
zapisnika. Potrebno je določiti, do kdaj se magnetogram hrani.
Mag. M. Močnik je odgovoril, da je v 51. členu zapisano, da je zvočni posnetek seje občinskega
sveta namenjen sestavi zapisnika seje. Po potrditvi zapisnika seje pa se zvočni posnetek izbriše
ali uniči.
Župan je podal poslovnik z dopolnitvijo zadnjega stavka drugega odstavka 50. člena: »V
zapisnik se ne povzema vsebine razprav razen, če razpravljavec to izrecno zahteva.«, na
glasovanje.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Breg –
Gmajna – 2. obravnava
M. Cilenšek je povedala, da je bil odlok javno razgrnjen v času od 4. 7. 2016 do 18. 7. 2016 v
prostorih Občine Polzela (v pritličju ) in na spletni strani Občine Polzela. Organizirana je bila tudi
javna razprava. Pripomb ni bilo. Odlok je bil v predlagani obliki posredovan upravljavcem v
prostoru in sicer JKP Žalec, d. o. o., ELES, d. o. o. Ljubljana, Direkcija RS za vode, Mestni
plinovodi d. o. o. Na osnovi zahteve Direkcija RS za vode, so v drugem branju podane
dopolnitve.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Breg – Gmajna.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog Sklepa o subvencioniranju cene gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave biorazgradljivih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
Župan je obrazložil, da se glede na to, da predlagane cene na prejšnji seji občinskega sveta niso
bile potrjene, je pripravljen sklep na podlagi katerega bo Občina Polzela subvencionirala razliko
med staro ceno, veljavno od 1. 1. 2014 in novo ceno, ki velja od 1. 7. 2016. Mesečna višina
subvencije bo občino stala povprečno 2.000 EUR , za mesec julij znaša 1.869,49 EUR brez DDV oz.
2.047,09 EUR z DDV.
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Razprave ni bilo. Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in sicer:
1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni 0,08703 EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
− cena storitve 0,06111 EUR/kg.
2. Obdelava biorazgradljivih odpadkov po ceni 0,08613 EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in
− cena storitve 0,06111 EUR/kg.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po ceni 0,06972
EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
− cena storitve 0,03948 EUR/kg.
V ceno niso vštete zakonsko predpisane dajatve.
Občina Polzela bo subvencionirala razliko med staro ceno (veljavno od 1. 1. 2014) in novo
ceno , ki velja od 1. 7. 2016 za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in obdelavo biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela 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 11/ Predlog sklepa o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno
vrednostjo ter Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Polzela
A. Kočevar je svetnikom predstavila predlog sklepa.
V razpravi so sodelovali mag. M. Močnik, dr. N. Ribič, N. Kač in B. Kralj Kos ter predlagali, da se
omeji zgornja letna vrednost načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela do vrednosti 20.000 EUR za
nepremičnino, pri čemer letna vrednost ne sme preseči 50.000 EUR, sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Polzela sprejme župan.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela Polzelan,
poročevalec Občine Polzela in velja za leta 2016, 2017 in 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela
M. Cilenšek je obrazložila predlog sklepa.
Razprave ni bilo. Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Dopolni se Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja:
 stanovanjska hiša Založe 57 – parc. št. *3/2 k. o. 993 Založe v izmeri 144 m2,
predvidena sredstva 32.000 EUR.
Dopolni se Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem :
 garaža Glavni trg 10 v izmeri 17,40 m2, predvidena vrednost 5.000 EUR.
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/


Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na AC A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug
Župan je svetnikom predstavil odgovore Ministrstva za okolje in prostor na dopis Občine
Polzela z dne 7. 3. 2016, v katerem so bile 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, izpostavljene potrebe Občine Polzela.

Občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Ministrstvu za okolje in prostor se posreduje dopis, pri čemer se izpostavi neprimeren odnos
ministrstva do Občine Polzela. Vsi odgovori so negativni in brez argumentov ter za občino
ponižujoči.
Ministrstvu za okolje in prostor se posreduje mnenje, da Občinski svet Občine Polzela
nasprotuje trasi, ki je določena v predlogu državnega prostorskega načrta (DPN) za državno
cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj−Koper do priključka Velenje jug in
zahteva da pristojni organi ponovno izdelajo neodvisno študijo variant, ki bo variante
vrednotila in primerjala s prostorskega, okoljskega, zgodovinskega in ekonomskega vidika.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta,
»PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta (B. Rednak, L. Žnidar, A. Potočnik)

Ad 14/ Pobude in vprašanja
 Župan je svetnike seznanil, da je svetnik B. posredoval dve pobudi oziroma vprašanji:
1. da se pod točko razno obravnava informacija o stanju v KD Hopsi Polzela,
2. da se pod točko razno obravnava informacija o vseh aktivnostih za poplavno varnost
Občini Polzela oz. kaj je bilo storjenega na tem področju v zadnjih dveh letih.

Ad 15/ Razno
 I. Pungartnik, predsednik KD Hopsi je podal informacijo o sedanjem delovanju KD
Hopsi Polzela.


Župan je podal informacijo o vseh aktivnostih Občine Polzela za poplavno varnost v
občini in Spodnji Savinjski dolini. Povedal, je, da je ARSO popolnoma neodzivna na
dopise, klice in apele občine.



Župan je svetnike seznanil, da je sprejel sklep, s katerim je Komisija za črpanje evropskih
sredstev preneha delovati. Tako se razrešijo člani komisije, ki so bili imenovani s sklepom
župana iv maju 2015. Občina je za spremljanje razpisov, primernih za kandidiranje
Občine Polzela, sklenila pogodbo o sodelovanju z MIC Medpodjetniškim izobraževalnim
centrom Velenje.



Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet
sprejel naslednji SKLEP:
Predstavnike Občine Polzela v svetih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je
Občina Polzela se pozove, da enkrat na leto poročajo na seji Občinskega sveta Občine Polzela
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Seja je bila končana ob 21.30 uri.
Zapisala:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik,
župan
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