Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-3

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 14. februarja 2017, 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.
Opravičeno odsoten: Ljubo Žnidar.
Drugi navzoči:
− Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
− Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor,
− Tanja Mavrič, finančnica,
− Matjaž Murgelj, višji svetovalec za komunalno infrastrukturo,
− Damjana Mak, vodja računovodstva Dom Nine Pokorn (pri tč. 7),
− Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela (pri tč. 8),
− Eva Lenko, direktorica Doma upokojencev Polzela (pri tč. 9),
− Mojca Podbregar, vodja finančne službe Doma upokojencev Polzela (pri tč. 9).

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.
Seja se je zvočno snemala.
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer je predlagal umik 17. točke (Predlog
Sklepa o odpisu dolga iz naslova najemnin), 5. točka postane 17. točka dnevnega reda, dosedanji
17. in 18. točki pa 18. in 19. točki dnevnega reda, kot sledi:
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 16. redne seje
1. Predlog dnevnega reda 16. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 15. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 15. seje
3. Predlog Mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico UPI – ljudske univerze Žalec
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 (druga obravnava)
5. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2017
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018 (druga obravnava)
7. Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Polzela
8. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
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9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Polzela (prva in
druga obravnava)
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju plačila
komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela (prva in
druga obravnava)
11. Predlog Nadomestnega sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave biorazgradljivih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
12. Predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta z oznako »Kmetija Satler »
13. Predlog Sklepa o sofinanciranju Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje
in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva in
druga obravnava)
15. Predlog Odloka o mladini v Občini Polzela (prva obravnava)
16. Cenik – najem pisarn grad Komenda
17. Imenovanje članov Sveta II. Osnovne šole Žalec
18. Pobude in vprašanja
19. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 16. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 2/ Predlog zapisnika 15. seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 15. seje
Zapisnik 15. redne seje, ki je bila 20. 12. 2016, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je
podal poročilo o realizaciji sklepov 15. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 15. redne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 12. 2016.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 3/ Predlog Mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico UPI – ljudske univerze Žalec
Podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja b. Kralj Kos je pojasnila,
da so člani komisije na zadnji seji razpravljali o dveh kandidatih: Franji Centrih in Stanislavu
Žlofi ter podala pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Franje Centrih za direktorico UPI –
ljudske univerze Žalec.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Franje
Centrih za direktorico UPI – ljudske univerze Žalec.
Glede na njeno dosedanje delo, ki se je izkazalo za strokovno in uspešno in glede na podan
program vodenja javnega zavoda, Občinski svet Občine Polzela njeno kandidaturo podpre.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 4/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 (druga obravnava)
Župan je obrazložil, da v času javne razprave, ki se je iztekla 21. 1. 2017, ni prispela nobena
pripomba, zato je proračun za leto 2017 predlagan v enakem besedilu kot v prvem branju. Tudi ni
vloženega amandmaja.
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Predsednica odbora za gospodarstvo in gospodarske javnem službe B. Kralj Kos, predsednik
odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti I. Pungartnik in predsednik
odbora za prostorsko planiranje in komunalne zadeve A. Potočnik so pojasnili stališča odborov,
ki so izkazana kot pozitivna.
V razpravi so sodelovali N. Kač, B. Kralj Kos in Dr. N. Ribič.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 5/ Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2017 – druga obravnava
Župan je pojasnil, da se bodo sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu
2017 razdelila za dejavnost športnih društev v višini 88.000 EUR ter vzdrževanje športnih
objektov v višini 4.500 EUR. Javni razpis bo objavljen v naslednji številki Polzelana.
Razpravljal je B. Rednak.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Letni program športa v Občini Polzela za leto 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član (B. Rednak).
Ad 6/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018 – druga obravnava
Župan je obrazložil, da v času javne razprave, ki se je iztekla 21. 1. 2017, ni prispela nobena
pripomba, zato je proračun za leto 2018 predlagan v enakem besedilu kot v prvem branju. Tudi ni
vloženega amandmaja.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 10/ Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
plačila komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela
(prva in druga obravnava)
Predsednica odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe B. Kralj Kos je pojasnila, da je
odbor podal pozitivno stališče k predlogu pravilnika.
Razpravljal je F. Skutnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1 :
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju plačila
komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na območju Občine 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 in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju plačila
komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela.
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 11/ Predlog Nadomestnega sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave biorazgradljivih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
Župan je pojasnil razloge za sprejem predlaganega sklepa. Znesek subvencije, katerega bi morala
poravnati Občina Polzela bo prerazporejen na plačilo subvencije k ceni omrežnine »odvajanja« in
»čiščenja« komunalne in odpadne vode del pa za enkratne denarne pomoči zaradi materialne
ogroženosti .
F. Skutnik je v razpravi apeliral na župana, da kot član skupščine opozori, da se v prihodnje na
drugačen način pripravijo elaborati in porabijo rezerve znotraj podjetja.
Razpravljala sta tudi N. Ribič in A. Potočnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
S tem sklepom se nadomešča sklep o subvencioniranju cene obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave biorazgradljivih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. št. 032-16/2014-11 z dne 13. 9. 2016,
zaradi ukinitve subvencije k ceni storitev.
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 0,03542 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.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela Polzelan,
poročevalec Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta z oznako »Kmetija Satler »
M. Cilenšek je obrazložila, da se s sklepom začne postopek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za kmetijki objekt »Kmetijo Satler. Z uvedbo postopka za izdelavo OPPN
kmetijskemu gospodarstvu omogočen razvoj in s tem posledično tudi razvoju te gospodarske
panoge na območju občine.
Razpravljala sta F. Skutnik in A. Trbežnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP :
Sprejme se Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
z oznako »Kmetija Satler ».
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 določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
Mag. B. Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela je obrazložila predlog sklepa o spremembi cene
v Vrtcu Polzela.
Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti I. Pungartnik je
pojasnil pozitivno stališče odbora do predloga sklepa.
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Župan je še dodal, da je cena vrtca od leta 2013 nespremenjena, s predlaganim sklepom pa se
približa pokrivanju dejanskih stroškov in je primerljiva z ostalimi občinami.
Razpravljali so Dr. N. Ribič, F. Skutnik in B. Kralj Kos.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Cene dnevnih programov (6-9 ur) predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - Organizacijski
enoti vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in Polzela, znašajo mesečno na otroka:
- prvo starostno obdobje …….. 409,50 EUR,
- drugo starostno obdobje ……320,46 EUR.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporabljati pa se začne s 1. 3. 2017 dalje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 7/ Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Polzela
Damjana Mak, vodja računovodstva v Domu Nine Pokorn je obrazložila razloge za povišanje
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela.
Razpravljali so Dr. N. Ribič, F. Skutnik, N. Kač in G. Terčak.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu v Občini Polzela v višini:
- 15,60 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 19,85 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 19,14 EUR /uro za delo v nedeljo.
Ob upoštevanju 80% subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:
- 2,86 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 3,71 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 3,56 EUR/uro za delo ob nedeljah.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 19.45 uri je sejo zapustil N. Kač.
Ad 9/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine
Polzela (prva in druga obravnava)
Eva Lenko, direktorica Doma upokojencev Polzela je prestavila idejno zasnovo prizidka Doma
upokojencev Polzela. Predsednica odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe B. Kralj
Kos je pojasnila, se je odbor na to temo sestal dvakrat ter podal pozitivno stališče k predlogu
spremembe odloka.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Polzela v prvi in
drugi obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član (F. Skutnik)..
5

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član (F. Skutnik)..

Ad 13/ Predlog Sklepa o sofinanciranju Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
M. Cilenšek, je obrazložila pojasnila, da je izdelava OPPN-jev tudi v javnem interesu s ciljem
razvoja občine, zaradi česar se predlaga sprejem sklepa v predlagani vsebini.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje in komunalne zadeve A. Potočnik pojasnil, da je
odbor podal pozitivno stališče k predlogu sklepa.
Razpravljali so F. Skutnik, B. Kralj Kos, B. Rednak in G. Terčak.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Financiranje izdelave podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) se izvede tako, da Občina
Polzela, kot nosilka urejanja prostora prevzame 50 % delež financiranja, 50% delež
financiranja pa lastniki nepremičnin znotraj območja obdelave.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Polzelan, poročevalec
Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 14/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
(prva in druga obravnava)
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je podala obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec v prvi in drugi
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 15/ Predlog Odloka o mladini v Občini Polzela (prva obravnava)
Župan J. Kužnik je obrazložil razloge, namen in cilje za sprejem Odloka o mladini.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o mladini v Občini Polzela 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.
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Ad 16/ Imenovanje članov Sveta II. Osnovne šole Žalec
Župan J. Kužnik je podal obrazložitev predloga sklepa o imenovanju članov Sveta II. Osnovne
šole Žalec.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, se kot predstavnika soustanoviteljic Občin Braslovče,
Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno obdobje 2017-2021 imenujeta:
- predstavnica iz Občine Prebold: Tjaša Skočaj Klančnik,
- predstavnica Občine Vransko: Sonja Cencelj.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 17/ Cenik – najem pisarn grad Komenda
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je podala obrazložitev izračuna cen za najem dveh
pisarn v gradu Komenda.
Razpravljala sta A. Potočnik in Dr. N. Ribič.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V gradu Komenda se določijo cene za najem pisarn:
- Pisarna 1 v pritličju v izmeri 16,75 m2 …170 EUR/mesec,
- Pisarna 2 v pritličju v izmeri 19,50 m2 …200 EUR/mesec.
Cene so oproščene plačila DDV po 44. členu ZDDV-1.
Mesečna cena najema zajema obratovalne stroške.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 18/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Ad 19/ Razno
 Župane je prisotne povabil na čistilno akcijo 24. in 25. marca 2017.


Župane je povedal, da občina pripravlja Dolgoročno strategijo Občine Polzela za obdobje
2017-2027 in povabil svetnice in svetnike, da se aktivno vključujejo v dogodke, ki bodo
organizirani v ta namen.



A. Trbežnik je predstavil razpis za Inovatorja leta 2017

Seja je bila končana ob 20.45 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik,
župan
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