Polzela, 20. 9. 2017
Številka: 032-22/2014-3

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v četrtek, 20. septembra 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, Mija Novak, Monika Blagotinšek, David Krk, mag.
Marjan Močnik, Bojana Kralj Kos, Andrej Potočnik, Gertruda Terčak, Aleš Trbežnik, Igor
Pungartnik in Anton Mešič, Izidor Jelen, Vladimir Marjetič (ob 18.10), Bruno Rednak (ob 18.40).
Opravičeno odsotna: Feliks Skutnik in Ljubo Žnidar.
Drugi navzoči:
− Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
− Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor,
− Tanja Mavrič, finančnica,
− Dr. Nevenka Ribič, finančnica,
− Ana Jevšnik Vrečer, Občinska volilna komisija, namestnica predsednice (pri tč. 3),
− Jože Grobelnik in Ditka Čakš, Uniprojekt d. o. o. (pri tč. 4),
− Dušan Jug in Janez Kodele, Energo Jug d. o. o. (pri tč. 4),
− Rok Skale, RC inženiringi Celje, d. o. o. (pri tč. 4 in 5),
− Samo Sadnik, STV,
− Eva Popovič, NT & RC,
− Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline.
Seja se je začela ob 18. uri. Župan je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski
svet sklepčen.
Seja se je zvočno snemala.
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 19. redne seje
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer se umika 11. točka dnevnega reda,
dosedanji 12. in 13. točka postaneta 11. in 12. točka, kot sledi:
1. Predlog dnevnega reda 19. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 18. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 18. seje
3. Predlog Sklepa o seznanitvi z odstopom članice občinskega sveta ter predlog Sklepa o
potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta
4. Potrditev Investicijskega programa za izgradnjo Kulturno izobraževalnega
medgeneracijskega centra Polzela – KIMC Polzela
5. Potrditev Investicijskega programa za energetske sanacije Vrtca Polzela in Športne
dvorane Polzela
6. Predlog Sklepa o potrditvi cen na parkirišču v Poslovni coni Ločica
7. Seznanitev s Poročilom o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Polzela za
leto 2016

8. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2017
9. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2017
10. Predlog Odloka o merilih in za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Polzela
– 2. obravnava
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 19. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Predlog zapisnika 18. seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 17. seje
Zapisnik 17. redne seje, ki je bila 20. 6. 2017, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je
podal poročilo o realizaciji sklepov 18. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 17. redne seje občinskega sveta, ki je bila 11. 4. 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/

Predlog Sklepa o seznanitvi z odstopom članice občinskega sveta ter predlog
Sklepa o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta
Ana Jevšnik Vrečer, namestnica predsednice Občinske volilne komisije je pojasnila, da je
komisija na podlagi računalniškega izpisa rezultatov volitev 2014 ugotovila, da v skladu s 30.
členom Zakona o lokalnih volitvah zaradi odstopa članice občinskega sveta Nevenke Ribič z
dnem 1. 9. 2017, postane član Občinskega sveta Občine Polzela za preostanek mandata kandidat
z liste ZAAB – Zavezništvo Alenke Bratušek, sedaj Zavezništvo Socialno – liberalnih
demokratov, Vladimir Marjetič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 1:
Ugotovi se, da je članici Občinskega sveta Občine Polzela Nevenki Ribič, stanujoči Cesta v
gaj 77, 3313 Polzela z dnem 1. 9. 2017, prenehal mandat v Občinskem svetu Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
SKLEP 2:
Potrdi se mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Polzela Vladimirju
Marjetiču, stanujočemu Pod Bregom 35, 3313 Polzela, rojenemu 18. 1. 1952.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/

Potrditev Investicijskega programa za izgradnjo Kulturno izobraževalnega
medgeneracijskega centra Polzela – KIMC Polzela
Po uvodnih besedah župana o projektu, so si svetniki ogledali vizualizacijo končnega izgleda
kultnega centra. Z vidika projektiranja je kulturni center predstavil J. Grobelnik iz podjetja
Uniprojekt d. o. o., Investicijski program je predstavil R. Skale iz podjetja RC inženiringi Celje d.
o. o.

B. Kralj Kos je zanimal razlog za spremembo odločitve glede samega načina gradnje, saj je bila
sprva mišljena rekonstrukcija kulturnega doma v višini 1,8 mio evra, predstavljena pa je
novogradnja v višini 3 mio evra.
Župan je odgovoril, da je do spremembe prišlo zaradi dveh razlogov, in sicer zaradi dvomljive
statike objekta, ki je bil zgrajen v medvojnem obdobju. V tem času je občina prejela spremenjene
projektne pogoje Direkcije RS za infrastrukturo, ki so dopustili novogradnjo v obstoječih
gabaritih glede bližine državne ceste ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za
novogradnjo, medtem ko pri adaptaciji le to ni možno. Ob investiciji novogradnje 3,3 milijonov
evrov so tako planirana nepovratna sredstva v višini 385.000 evrov. Možna bo tudi naknadna
prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
Na vprašanje B. Kralj Kos, za kolikšen znesek se občina lahko letno zadolži, je župan odgovoril,
da za okrog 600.000 evrov. Zanimalo jo je tudi finančna konstrukcija posojila. Rok Skale je
odgovoril, da je predvideno najetje kredita v enkratnem znesku 1,2 mio evra, ki bo letno
koriščen po pogojih euribor +0%, z letno anuiteto 80.000 evrov 15 let z enoletnim moratorijem.
Na vprašanje B Kralj Kos , katere investicije bodo na račun KIMC Polzela okrnjene oz kako bo
potekala obnova cest, je župan odgovoril, da nobene oz da bo obnova cest potekala po vnaprej
planiranih odsekih.
Razpravljala sta tudi N. Kač in A. Trbežnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Investicijski program za projekt/program: »Kulturno izobraževalni
medgeneracijski center Polzela – KIMC Polzela«, ki ga je v septembru 2017 izdelal RCI –
Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje.
Vrednost investicije z vključenim DDV znaša:
- v stalnih cenah avgust 2017:
3.247.375 EUR z DDV,
- v tekočih cenah:
3.308.396 EUR z DDV.
Izvedba je predvidena v letih 2017, 2018, 2019 in 2020.
Vire za financiranje zagotavlja Občina Polzela s sofinanciranjem nepovratnih sredstev Eko
sklada in dolgoročnimi povratnimi sredstvi (kredit) Eko sklada:
znesek
lastni viri
kredit
nepovratni viri
skupaj

2017
95.526
0
0
95.526

delež
lastni viri
kredit
nepovratni viri
skupaj

2017
100%
0%
0%
100%

2018
2019
254.457
426.264
400.000
600.000
0
0
654.457 1.026.264
2018
39%
61%
0%
100%

2019
42%
58%
0%
100%

2020
288.373
200.000
384.977
873.349
2020
33%
23%
44%
100%

Odobri se izvedba investicije.
V NRP se spremeni veljavni projekt.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

2021
658.800
0
0
658.800

skupaj
1.723.420
1.200.000
384.977
3.308.396

2021 skupaj
100%
52%
0%
36%
0%
12%
100%
100%

Ad 5/

Potrditev Investicijskega programa za energetske sanacije
Vrtca Polzela in Športne dvorane Polzela
Po uvodnih besedah župana o projektu je z vidika projektiranja energetskih sanacij predstavil J.
Grobelnik iz podjetja Uniprojekt d. o. o., Investicijski program sta predstavila D. Jug in J.
Kodele, Energo Jug d. o. o.
O lastništvu dela tribun v športni dvorani so razpravljali B. Kralj Kos, M. Močnik in N. Kač. A.
Kočevar je pojasnila, da je Občina Polzela je v postopku stečaja Nivo, d. d. priglasila izločitveni
zahtevek za del nepremičnine, ki v naravi predstavlja tribune v Športni dvorani na Polzeli. O
zahtevku stečajni upravitelj še ni odločil.
Glede na to, da se bo občina na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev prijavila z
obema projektoma, je B. Kralj Kos zanimalo, ali obstaja možnost, da prijava ne bo uspešna
zaradi neurejenega lastništva dela tribun v športni dvorani. J. Grobelnik je odgovoril, da v tem
primeru lahko pride do neuspešne prijave za oba projekta. B. Kralj Kos je predlagala, da se na
razpis za nepovratna sredstva prijavlja vsak projekt za sebe in ne skupaj, vsak v vrednosti nad
500.000 evrov.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Investicijski program za projekt/program: »Energetska sanacija Vrtca Polzela in
Športne dvorane Polzela«, ki ga je izdelalo podjetje Energo - Jug d.o.o., dne 26. 6. 2017.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 983.095,27 z DDV.
Predviden začetek operacije je 1. 6. 2017 in zaključek 1. 6. 2019.
Vire za financiranje zagotavlja :
- Občina Polzela v znesku 711.942,85 EUR,
- MZI (85 % EU + 15 % SI) v znesku 271.152,43 EUR.
Odobri se izvedba investicije.
V NRP se spremeni veljavni projekt.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Sklepa o potrditvi cen na parkirišču v Poslovni coni Ločica
R. Sklale iz RC inženiringi Celje, d. o. o. je predstavil predlog cen in režima parkiranja na
parkirišču v PC Ločica (časovni intervali, dovolilnice za zaposlene v poslovni coni in njihove
obiskovalce,…) in koriščenja storitev parkirišča za avtodome (elektrika, voda).
V razpravi so sodelovali N. Kač, I. Pungartnik, B. Kralj Kos, A. Trbežnik in M. Močnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
storitev
EUR
parkiranje osebnega vozila
1,50
parkiranje avtodoma
8,00
uporaba elektrike
0,50
uporaba pitne vode
0,50

na dan (med 6.00 in 20.00)
na dan (24 h)
za 1 kWh
za 100 l vode

Za vse uporabnike Poslovne cone Ločica (zaposlene in obiskovalce) se parkirnina ne
obračuna in se izda dovolilnica.
Cene veljajo od 5. 10. 2017 dalje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/

Seznanitev s Poročilom o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja
Občine Polzela za leto 2016
Župan je pojasnil, da zapisana priporočila Občina Polzela že izvršuje.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja
Občine Polzela za leto 2016, katero je opravilo podjetje IJFP revizija d. o. o. iz Ljubljane.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/

Občinski svet se seznani s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Polzela za leto 2017
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna je predstavila T. Mavrič.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za
leto 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2017
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavi delo
komisije ter predlog dobitnikov občinskih priznanj v letu 2017.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V letu 2017 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
Priznanje »GRB« prejme VILIJEM PIŽORN
za dolgoletno, prizadevno in uspešno delovanje v Občini Polzela na področju kulture,
ohranjanja kulturne dediščine, gasilstva ter pohodništva.
Priznanje »PLAKETO« prejme IGOR VERDEV
za opravljeno dvajsetletno raziskavo posadke ameriškega bombnika B-17F, s serijsko številko
41-24405 z imenom »Dark Eyes«, ki je 19. marca 1944 strmoglavil v Andražu.
Priznanje »PLAKETO« prejme ALEKSANDER KOLER
za aktivno, požrtvovalno in predano delo na področju gasilstva v Občini Polzela.
Priznanje »PLAKETO« prejme MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO MOZAIK GENERACIJ
za dolgoletno izvajanje programov tedenskih srečanj skupin za samopomoč v Domu
upokojencev Polzela ter organizacijo, vodenje in izvajanje aktivnosti v Medgeneracijskem
centru Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Župan je še dodal, da bodo priznanja podeljena na Slavnostni akademiji ob občinskem
prazniku, ki bo 1. oktobra v Kulturnem domu na Polzeli. Poleg občinskih priznanj pa bodo
podeljena tudi županova priznanja. Ta prejmejo:
– MLADINKE PGD ANDRAŽ NAD POLZELO za doseženo odlično tretje mesto na 21.
mladinski gasilski olimpijadi v avstrijskem Beljaku.
– MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC za izdajo brošure POLZELA SKOZI
ČAS in zbornika KAKO SO NEKOČ ŽIVELI NA OBMOČJU DANAŠNJE OBČINE
POLZELA, s katerima se ohranja kulturna identiteta Občine Polzela.
– TONE TAVČER za dolgoletno in predano spremljanje večine dogodkov v Občini
Polzela skozi objektiv fotoaparata, ki predstavljajo dragocen spomin ter utrjujejo
identiteto občine in njenih občanov.

Ad 10/

Predlog Odloka o merilih in za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Polzela – 2. obravnava
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o merilih in za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 11/
Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Ad 12/
Razno
 A. Kočevar, glavna in odgovorna urednica je predstavila rezultate analize Ankete o
Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Razpravljali so N. Kač, G. Terčak, B. Kralj Kos in B. Rednak. V razpravi je bilo zavzeto stališče,
da okviren znesek za odhodke Polzelana v letu 2018, znaša 28.000 evrov.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z rezultati ankete o zadovoljstvu s Polzelanom, poročevalcem
Občine Polzela, ki je potekala od 28. 7. 2017 do 1. 9. 2017.
Polzelan, poročevalec Občine Polzela ostaja samostojno glasilo Občine Polzela. Poda se
soglasje k nadaljnjemu izdajanju glasila.
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:
Cenik spominkov Občine Polzela se dopolni z:
- zbornikom Kako so živeli nekoč na območju današnje Občine Polzela (20 EUR z DDV).
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


Župan je svetnike seznanil, da sta s podžupanom I. Pungartnikom navezala stike z
Občino Vrvarin iz Srbije v smislu medsebojnega sodelovanja na prijateljskem,
strokovnem in poslovnem sodelovanju.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela z Občino Vrvarin iz Srbije podpiše Sporazum o medsebojnem sodelovanju
občin, pri čemer se s sodelovanjem spodbuja mednarodne prijateljske odnose, strokovno in
poslovno sodelovanje ter širjenje sodelovanja med občinskimi institucijami,
organizacijami, društvi in občani.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


G. Terčak je apelirala, da se uredi stanje na cestah glede avtobusnih voženj podjetja
Izletnik, saj avtobusne vožnje izvajajo po lokalnih cestah znotraj naselja Polzela, katere
so preozke in je nevarno za vse ostale udeležence v prometu.



Župan je svetnike povabil na Slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo 1.
oktobra v Kulturnem domu na Polzeli ter na ostale prireditve ob občinskem prazniku.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisala:
Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan

