Polzela, 20. 12. 2016
Številka: 032-18/2014-3

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 20. decembra 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, 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 (ob
18.30 uri).
Opravičeno odsoten: Igor Pungartnik
Drugi navzoči:
− Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
− Magda Cilenšek, Tanja Mavrič in Matjaž Murgelj, javni uslužbenci,
− Matjaž Zakonjšek in Igor Glušič, JKP Žalec, d. o. o. (pri tč. 3)
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.
Seja se je zvočno snemala.
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer je predlagal umik 6. točke (Predlog
Celostne strategije Občine Polzela), dosedanje 7. do 14. točka pa postanejo 6. do 13. točka, kot
sledi:
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 15. redne seje
1. Predlog dnevnega reda 15. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 14. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 14. seje
3. - Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Občine Polzela
- Predlog sklepa o subvencioniranju cene omrežnine odvajanja in čiščenja za vse
uporabnike gospodinjstev oskrbovanih od Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.
4. Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za
obdobje 2017-2020
5. Predlog sklepa o subvencioniranju cene omrežnine »voda« za vse uporabnike
gospodinjstev oskrbovanih od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 – prva obravnava
7. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018 – prva obravnava
8. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Osnovne šole Polzela
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9.

10.
11.
12.
13.

Predlog Spremembe Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih
društev, programov na področju turizma, ter programov in projektov ostalih društev,
organizacij in združenj v Občini Polzela
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1980/6 k. o. 980 Andraž
(ID 6648580)
Predlog Cenika turističnih spominkov Občine Polzela
Pobude in vprašanja
Razno

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 15. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Predlog zapisnika 14. seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 14. seje
Zapisnik 14. redne seje, ki je bila 25. 10. 2016, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je
podal poročilo o realizaciji sklepov 14. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila 25. 10. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/
Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Občine Polzela in predlog sklepa o
subvencioniranju cene omrežnine odvajanja in čiščenja za vse uporabnike gospodinjstev
oskrbovanih od Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.
M. Zakonjšek, direktor Javnega Komunalnega podjetja Žalec, d. o. o., je svetnikom obrazložil
Elaborat. Predstavil je podatke o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, način izvajanja javne
služb ter pogoje in časovni okvir izvajanja posameznih storitev javne službe. Povedal je, da
izračunane cene za leto 2017 temeljijo na načrtovanih količinah in stroških. Obstoječe število
priključenih na javno infrastrukturo je povečano za predvidene nove priključke, kar vpliva na
potrebo po dvigu cen omrežnine.
B. Kralj Kos je dodala, da je elaborat obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in predlaga, da se znesek na položnicah za občane Občine Polzela, zaradi povečanja
omrežnine za leto 2017 iz naslova odvajanja in čiščenja, naj ne poveča. Razlika se pokriva iz
subvencij iz tega naslova pri čemer se naj sledi nominalnemu znesku na prihodkovni strani iz
naslova najemnine za leto 2016 na vseh postavkah ( najemnina voda, odvajanje, čiščenje, okoljska
dajatev). »
Ob 18.30 uri se pridruži Ljubo Žnidar.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in odpadne vode v Občini Polzela, ki ga je pripravilo Javno komunalno
podjetje Žalec, d. o. o.
Občina Polzela daje subvencijo k ceni omrežnine »odvajanja« v višini 20% in subvencijo k
ceni omrežnine »čiščenja« v višini 20% za vsa gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti , ki
se oskrbujejo od Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.
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 4/ Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za
obdobje 2017-2020
Program, ki je pokriva vse občine Spodnje Savinjske doline je predstavil Igor Glušič iz Javnega
Komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. Vsebinsko je razdeljen na tri dele, pri čemer prvi del
predstavljajo osnovni podatki o izvajalcu ter občinskih pravnih podlagaj, drugi del zajema
podatke o javni infrastrukturi, ki je in bo v najemu in upravljanju pri izvajalcu, podatke o
delovnih mestih in potrebnih delovnih sredstvih, tretji del pa predvidi izvajanje javne službe po
posameznih naseljih, to je odvajanje odpadne vode, male komunalne čistilne naprave in obstoječe
greznice v posamezni občini.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje
2017 – 2020, ki ga je izdelalo Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., oktober 2016.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/
Predlog sklepa o subvencioniranju cene omrežnine »voda« za vse uporabnike
gospodinjstev oskrbovanih od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
Župan je pojasnil, da je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalec javne službe, ki
oskrbuje tudi 173 uporabnikov gospodinjstev v delu Andraža v Občini Polzela podalo predlog, da
se subvencija uveljavi tudi za te uporabnike
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela subvencionira ceno omrežnine »voda« za vsa gospodinjstva in nepridobitne
dejavnosti, ki se oskrbujejo od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., v višini:
− 3,5077 EUR/mesec/dN20 oziroma
− 10,5232 EUR/mesec /dN25/oziroma
− 52,6162 EUR/mesec/dN50,
kar skupaj letno zanaša 8.124,00 EUR.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 – prva obravnava
Župan je podal uvod k obrazložitvi proračuna za leto 2017. Povprečnina za leto 2017 znaša 530
evrov. Načrtovani prihodki in odhodki v prvem branju izkazujejo prihodke v višini 5.488.000
evrov in odhodke v višini 6.135.528 evrov. Pojasnil je, da je investicijski del usmerjen v začetek
novogradnje Kulturno-izobraževalnega medgeneracijskega centra, v energetsko sanacijo objektov
v lasti občine (Športna dvorana na Polzeli, Kulturni dom v Andražu, stari del vrtca na Polzeli) in
v obnovo rojstne hiše Neže Maurer. Za vse investicije se bo občina prijavljala na javne razpise za
pridobitev nepovratnih sredstev, ki bodo objavljeni v letu 2017.
T. Mavrič je še dodala, da Občini Polzela po trenutno ocenjenih podatkih za leto 2017 pripada
dohodnina v višini 3.148.090 evrov in finančna izravnava v višini 16.582 evrov. Tekoči odhodki in
tekoči transferji so predlagani v višini 3.004.380 evrov, kar znaša 49 % celotnega proračuna.
Investicijski odhodki in transferji pa so predlagani v višini 3.131.148 evrov, kar znaša 51 %
celotnega proračuna. V računu financiranja pa je izkazano zadolževanje v višini 559.000 evrov in
odplačilo dolga 197.000 evrov.
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 se sprejme v prvi obravnavi in se
poda v 30-dnevno javno razpravo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018 – prva obravnava
Župan je predstavil predlog proračuna za leto 2018. Povprečnina za leto 2018 znaša 536 evrov. V
letu 2018 se zaključi izgradnja Kulturno-izobraževalnega medgeneracijskega centra, obnovljenih
bo več odsekov lokalnih cest, zgrajena javna razsvetljava, kanalizacije na Bregu ter obnovljen
most pri kmetiji Mešič.
T. Mavrič je še dodala, da Občini Polzela po trenutno ocenjenih podatkih za leto 2018 pripada
dohodnina v višini 3.211.800 evrov in finančna izravnava v višini 11.300 evrov. Načrtovani
prihodki in odhodki v prvem branju proračuna izkazujejo prihodke v višini 4.694.300 evrov in
odhodke v višini 5.009.380 evrov. Tekoči odhodki in tekoči transferji so predlagani v višini
3.068.080 evrov oziroma 61 % celotnega proračuna. Investicijski odhodki in transferji so
predlagani v višini 1.941.300 evrov oziroma 39 % celotnega proračuna. Proračunski primanjkljaj
znaša 315.080 evrov. V računu financiranja je izkazano zadolževanje v višini 500.000 evrov in
odplačilo dolga v višini 185.000 evrov.
L. Žnidar je apeliral, da se je potrebno usmeriti predvsem v iskanje drugih virov prihodkov, kot
so npr. ustvarjanje prenočišč in povečanje prebivalcev, kajti država bo davke zniževala, pa tudi
NUSZ preide v okrilje države.
N. Kač je še dodal, da bo za drugo branje proračunov potrebno upoštevati stečaj tovarne nogavic
Polzela.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018 se sprejme v prvi obravnavi in se
poda v 30-dnevno javno razpravo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Osnovne šole Polzela
N. Kač, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da je
komisija na podlagi poziva oblikovala predlog, da občinski svet imenuje Zorana Luknerja, Glavni
trg 23, 3313 Polzela.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za nadomestnega člana Sveta zavoda Osnova šola Polzela, se kot predstavnika Občine
Polzela imenuje, ZORANA LUKNERJA, Glavni trg 23, 3313 Polzela.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Spremembe Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih
društev, programov na področju turizma, ter programov in projektov ostalih društev,
organizacij in združenj v Občini Polzela
A. Kočevar je podala obrazložitev spremembe pravilnika, ki se nanaša na objavo javnega razpisa
ter obrazložila celoten pravilnik.
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1:
Sprejme se Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov
kulturnih društev, programov na področju turizma ter programov in projektov ostalih
društev, organizacij in združenj v Občini Polzela v prvi in drugi obravnavi.
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 2:
Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov
kulturnih društev, programov na področju turizma, ter programov in projektov ostalih
društev, organizacij in združenj v Občini Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1980/6 k. o. 980
Andraž (ID 6648580)
Župan je obrazložil, da gre za evidentirano staro traso ceste v Andražu, katera v naravi ne
obstaja več. Predlagani ukinitvi statusa javnega dobra, se zemljišče proda lastniku sosednje
kmetije, s čimer se njegova posest funkcionalno zaokroži.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP :
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1980/6 k. o. 980 Andraž (ID
6648580).
Lastninska pravica na nepremičnini iz tč. I. preneha imeti značaj javnega dobra in postane
last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
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
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Cenik turističnih spominkov Občine Polzela in ostalih artiklov se dopolni, kot sledi:
- koruzna punčka ……10 evrov,
- zapestnica ……………8 evrov.
Cene vključujejo DDV. Cene pričnejo veljati 21. 12. 2016
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 13/ Razno
 F. Skutnik je izpostavil problematiko glede dela in funkcije predstavnikov ustanovitelja v
javnih zavodih. Občinski svet namreč nima nobenih informacij v zvezi z dogajanji v
posameznih javnih zavodih. Predlagal je, da se pristopi k pripravi pravilnika oziroma
navodil, ki bo določal način sodelovanja med predstavniki Občine Polzela in občinskim
svetom.
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinska uprava pripravi predlog Navodil za imenovane predstavnike Občine Polzela v
organih upravljanja javnih subjektov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina
Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


župan je svetnike seznanil z odgovorom Upravne enote Žalec, ki se nanaša na vprašanje
Občine Polzela, na kakšen način lahko občina vpliva oziroma sodeluje pri prijavi stalnega
prebivališča občanov. Odgovor bo posredovan svetnikom po e-pošti.

Seja je bila končana ob 20. uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik,
župan
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