Polzela, 24. 10. 2017
Številka: 032-24/2014-3

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 24. 10. 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, Anton
Mešič, Izidor Jelen, Bruno Rednak, Ljubo Žnidar (ob 18.08), Feliks Skutnik (ob 18.12).
Opravičeno odsotna: Vladimir Marjetič in Igor Pungartnik.
Drugi navzoči:
− Darko Lihteneker in Barbara Jerič, MIC, Šolski center Velenje (pri tč. 3)
− Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
− Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor,
− Tanja Mavrič, finančnica,
− Dr. Nevenka Ribič, finančnica,
− Matjaž Murgelj, višji svetovalec za infrastrukturo in komunalo
− Samo Sadnik, STV,
− 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 20. redne seje
Dnevni red:
1. Predlog dnevnega reda 20. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 19. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 19. seje
3. Predlog Dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela za obdobje 2018-2028
4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2017
5. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
6. Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za nepremičnino –
del stavbe (ID 5771176)
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 20. 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 19. seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov 19. seje
Zapisnik 19. redne seje, ki je bila 24. 9. 2017, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan je
podal poročilo o realizaciji sklepov 19. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 24. 9. 2017.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Predlog Dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela za obdobje 2018-2028
Župan J. Kužnik je podal uvodne besede o razlogih za sprejem strategije za razvoj občine ter
izpostavil nekatera področja. Povedal je, da so strategijo obravnavali vsi trije odbori, na predlog
katerih bo strategija tudi dopolnjena z okvirnim terminskim in finančnim planom. Župan je
predlagal, da se strategija poda v 60 dnevno javno razpravo.
L. Žnidar se je seji pridružil ob 18.08 uri. F. Skutnik se je seji pridružil ob 18.12 uri.
D. Lihteneker, predstavnik pripravljavca strategije MIC Velenje je pojasnil tudi način same
priprave ter vsebinski okvir strategije.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Predlog Dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela za obdobje 2018-2028.
Dolgoročna razvojna strategija Občine Polzela za obdobje 2018-2028 se poda v 60
dnevno javno razpravo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2017
Župan je uvodoma obrazložil posamezne postavke v proračunu 2017, ki se z rebalansom
spreminjajo. T. Mavrič je še pojasnila da se z rebalansom proračuna zmanjšujejo prihodki in
odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna. Prihodki po sprejetem rebalansu znašajo
4.883.900 evrov in so nižji od sprejetega proračuna za 604.100 evrov oziroma 11 %. Odhodki
po sprejetem rebalansu znašajo 5.073.154 evrov in so nižji od sprejetega proračuna za leto 2017
za 1.062.374 evrov oziroma 17 %. Podrobneje je obrazložila bilanco prihodkov in odhodkov.
Razpravljala sta Bojana K. Kos in L. Žnidar.
B. Kralj Kos je želela, da se njena razprava zapiše v zapisnik. Zanimalo jo je, za kolikšen
znesek se je občina poravnala z odpuščenima javnima uslužbenkama ter kako poteka
financiranje dejavnosti vrtca po namenih.
Župan je pojasnil razliko med financiranjem dejavnosti vrtca po namenih ter prejšnjim načinom
financiranja, t.j. plačevanja razlike v ceni vrtca ter povedal, da občina po tem sistemu financira
že j eno leto, je pa nekoliko dražji. Po priporočilu nadzornega odbora bo občina po tem sistemu
plačevala eno leto, nato pa zadevo ponovno proučila. Glede višine poravnave, izplačane
odpuščenima javnima uslužbenkama je župan odgovoril, da bo točen znesek posredovan
svetnikom po e-pošti, pojasnil pa je tudi razloge za sklenitev poravnave.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o rebalansu 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 5/ Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pojasnil, da je na
poziv komisije prispel en predlog, katerega posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, se imenuje
Katjo Fornezzi, Rožna cesta 35, 3313 Polzela.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
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 uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za
nepremičnino – del stavbe (ID 5771176)
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je obrazložila predlog sklepa.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela sklene pogodbo, s katero se uskladi
zemljiškoknjižno stanje z dejanskim za nepremičnino - del stavbe št. 19 (ID 5771176) z
ID znakom 992-714-19, ki se nanaša v stanovanjski stavbi na Polzeli na naslovu Glavni
trg 47, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 8/
Razno
N. Kač je predlagal, da občinski svet glasuje o višini sredstev, ki se v letu 2018 namenijo za
izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela, to je 28.000 evrov. Župan je podal sklep na
glasovanje.
 Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V letu 2018 se za izdajanje občinskega glasila Polzelan, poročevalec Občine Polzela
načrtuje 28.000 EUR.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


Župan je odgovoril na vprašanja svetnika Feliksa Skutnika, ki so se nanašala na
izgradnjo kolesarnice pri osnovni šoli, problematiko v zvezi z odpiranjem in zapiranjem
brane za strugo ter problematiko reklamne table na Poligonu v Ločici.



Župan je predlagal, da se cenik parkiranja na parkirišču v PC Ločica dopolni s postavko,
po kateri imajo občani brezplačno parkiranje ter ceno za mesečno parkiranje.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
storitev
EUR
- parkiranje osebnega vozila (občani)
0,00 brezplačno z dovolilnico
- parkiranje osebnega vozila
(uporabniki PC Ločica)
0,00 brezplačno z dovolilnico
- parkiranje osebnega vozila (ostali)
1,50 na dan (med 6.00 in 20.00)
- parkiranje osebnega vozila (ostali)
20,00 na mesec (24 h)
- parkiranje avtodoma
8,00 na dan (24 h)
- uporaba elektrike
0,50 za 1 kWh
- uporaba pitne vode
0,50 za 100 l vode
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:
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1119/1 k. o. 992
Polzela (ID 6739871) v površini 11 m2.
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 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Seja je bila končana ob 19.30.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan

