.

Polzela, 10. 4. 2018
Številka: ………..
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 10. 4. 2018, 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, Andrej Potočnik, Gertruda Terčak, Aleš Trbežnik, Anton Mešič, Bruno
Rednak, Feliks Skutnik, Vladimir Marjetič, Igor Pungartnik in Bojana Kralj Kos (ob 18.10).
Opravičeno odsotna: Ljubo Žnidar in Izidor Jelen.
Drugi navzoči:
– Irena Mužič, predsednica Nadzornega odbora Občine Polzela (pri tč. 4)
– mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzele (pri tč. 5)
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor
– Matjaž Murgelj, višji svetovalec za infrastrukturo in komunalo
– Tanja Mavrič, finančnica
– Dr. Nevenka Ribič, finančnica
– Samo Sadnik, STV
Seja se je začela ob 18. uri. Župan J. Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da
je občinski svet sklepčen. Seja se je zvočno snemala.
Ad 1/ Predlog dnevnega reda 22. redne seje
Župan J. Kužnik je predlagal naslednji dnevni red:
1. Predlog dnevnega reda 22. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 21. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim načrtom dela Nadzornega odbora v letu 2018
4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2017
5. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2017:
– Glasbena šola Risto Savin Žalec
– Medobčinska splošna knjižnica Žalec
– II. Osnovna šola Žalec
– UPI Ljudska univerza Žalec
6. Predlog Sklepa o sprejemu Cenika vodenih ogledov znamenitosti Občine Polzela in
turističnih spominkov Občine Polzela ter ostalih artiklov
7. Predlog Sklepa o sofinanciranju rekonstrukcije nekategoriziranih lokalnih cest
8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Polzela za leto 2017
9. Predlog Sklepa o sprejemu Dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela za obdobje
2018-2028
10. Pobude in vprašanja
11. Razno

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se dnevni red 22. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Predlog zapisnika 21. seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
Zapisnik 21. redne seje, ki je bila 20. 2. 2018, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Župan J.
Kužnik je podal poročilo o realizaciji sklepov 21. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 21. redne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 2. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim načrtom dela Nadzornega odbora v letu 2018
I. Mužič, predsednica Nadzornega odbora je predstavila posamezne točke Letnega načrta dela
Nadzornega odbora Občine Polzela ter nosilce nazora v letu 2018 ter dodala, da se bo nadzor
vršil v času od 15. 4. 2018 do 15. 5. 2018.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil z Letnim načrtom dela Nadzornega odbora
Občine Polzela v letu 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 18.10 se je seji pridružila članica občinskega sveta B. Kralj Kos.
Ad 4/ Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2017
Mag. B. Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela, je predstavila Letno poročilo Osnovne šole Polzela za
leto 2017.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole 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 seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2017:
Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
II. Osnovna šola Žalec, UPI Ljudska univerza Žalec
Župan J. Kužnik je povedal, da so vsa letna poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je
Občina Polzela, svetniki prejeli z gradivom za sejo OS. Posebne predstavitve ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil z Letnimi poročili javnih zavodov za leto
2017: Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, II.
Osnovna šola Žalec in UPI Ljudska univerza Žalec
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 sprejemu Cenika vodenih ogledov znamenitosti Občine Polzela
in turističnih spominkov Občine Polzela ter ostalih artiklov
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je pojasnila razloge za sprejem novega cenika vodenih
ogledov po Občini Polzela, in sicer se boj natančno specificira cena za ogled gradu Komenda za
različne skupine obiskovalcev, končne cene z DDV so oblikovane bolj prijazno uporabnikom,
na zaokrožene decimalke. K ceniku turističnih spominkov Občine Polzela in ostalih artiklov pa
se dodata dva artikla.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se cenik vodenih ogledov po Občini Polzela, ki je priloga k temu sklepu.
Z dnem veljave tega sklepa, preneha veljati cenik vodenih ogledov po Občini Polzela,
veljaven od 21. 6. 2016.
K ceniku turističnih spominkov Občine Polzela in ostalih artiklov, se doda:
- Revija Kronika – Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline …. 15 EUR (komisijska prodaja)
- Knjiga Slovenija biser narave ….49,50 EUR
Ta sklep prične 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.

Ad 7/ Predlog Sklepa o sofinanciranju rekonstrukcije nekategoriziranih lokalnih cest
M. Murgelj, višji svetovalec za infrastrukturo in komunalo je obrazložil predlog sklepa. Pojasnil
je, da je predlog pripravljen na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje
graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela, pri čemer morajo bodoči
uporabniki za graditev in rekonstrukcijo občinskih cest sofinancirati od 20–50% investicijske
vrednosti izbranega ponudnika. Odstotek sofinanciranja je odvisen od višine investicije, od
števila uporabnikov ceste ter od kategorije in lastništva ceste. Preostali del financira Občina
Polzela.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se predlog o sofinanciranju uporabnikov nekategorizranih lokalnih cest pri
rekonstrukciji cest tako, kot je določeno v načrtu financiranja.
Sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Polzela za leto 2017
T. Mavrič, finančnica je podala obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Polzela za
leto 2017. Povedala je tudi, se predlog ZR 2017 v obrazložitvah popravi, in sicer:
- se na strani 108 izbriše zadnja vrstica v razpredelnici 7400 01 Sred. iz drž. pror. za
invest. – v vrednosti 12.010 evrov – v celoti;
- se na strani 117 črta drugi odstavek in nadomesti z novim, kot sledi:
»Iz zgornjih tabel je razvidno, da je občina prispevala za zaposlene preko javnih del 7.608,06
evrov. Od tega je bilo namenjeno za sorazmerni delež regresa za LD 1.583,30 evrov. Ostanek
sredstev v višini 6.024,76 evrov za redno delo. Povprečna soudeležba občine za mesečno plačo
zaposlenih delavcev in regres za letni dopust je bila 634,01 evrov bruto za oba delavca, oziroma
317,01 evra povprečno na delavca.«
Razprave ni bilo. Župan je podal Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2017 s
popravkom na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Zaključni račun 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 sprejemu Dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela
za obdobje 2018-2028
Župan J. Kužnik je predstavil predlog Dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela za obdobje
2018-2028. Pojasnil je, da so bile pripombe, ki so bile dane na sejah delovnih teles občinskega
sveta ter pripombe, ki so prispele v času javne razprave, v večjem delu upoštevane. Vsebina
strategije je tudi skrajšana. Dolgoročna razvojna strategija občine je strateški dokument, ki kaže
smer razvoja občine v naslednjih desetih letih. Strategiji je dodan okvirni prioritetni nabor
projektov. Prioritete niso terminsko in finančno definirane, ni poznan prihodkovni del proračuna
v prihodnjih letih. Pojasnil je, da lastni proračun ne bo dovolj za realizacijo vseh ciljev, bo pa
občina pridobila čim več evropskih sredstev, saj je na vidiku nova finančna perspektiva.
Predstavil je tudi pripombe, ki so prispele v času javne razprave: konkretnejšo predstavitev
projektov, prioritete, financiranje projektov, ter terminski načrt izvedbe le-teh ter se do teh
pripomb opredelil in pojasnil, da je finančna konstrukcija posameznega dokumenta stvar
izvedbenega projekta in ne strateškega.
Razpravljala sta F. Skutnik in N. Kač.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Dolgoročna razvojna strategija Občine Polzela za obdobje 2018-2028.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 11/
Razno
 Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet pooblašča župana J. Kužnika, da v imenu Občine Polzela s podjetjem
Malteški dvori d. o. o. podpiše Pismo o nameri, s katerim podpisnika izražata interes za
nakup/prodajo stanovanjskih enot na projektu večstanovanjski objekt ”Malteški dvori”
na Polzeli.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


Župan J. Kužnik je predstavil vsebino pisma Zbornice za arhitekturo Slovenije glede
izgradnje KIMC-a in pojasnil, da je občina pismo proučila. Pismo navaja kritike, ne pa
konkretnih rešitev. Občina je pridobila tudi odgovor projektanta na pismo zbornice,
katerega navedbe v celoti zavrača.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z vsebino pisma Zbornice za arhitekturo Slovenije glede
izgradnje KIMC-a.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


Župan J. Kužnik je predstavil Pobudo Nadzornega odbora Občinskemu svetu za
spremembo poslovnika o delu občinskega sveta, ki se glasi:
»Člani NO so mnenja, da zapisniki OS ne kažejo resnične slike obravnav posameznih gradiv,
ker ne vsebujejo dodatnih obrazložitev predstavnikov občine k posameznemu gradivu, ki
predstavljajo dodatne argumente za sprejem.

NO zato daje pobudo, da se v zapisnik o seji občinskega sveta zapisujejo vse bistvene
obrazložitve, ki niso del gradiva in jih župan poda na sami seji ter odgovori župana na vprašanja
občinskih svetnikov ali pa se naj te izjave na sejah snemajo, posnetki pa arhivirajo do konca
mandata občinskega sveta.«
V razpravi so sodelovali: B. Kralj Kos, B. Rednak, F. Skutnik, mag. M. Močnik, N. Kač.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
K spremembi Poslovnika o delu občinskega sveta, se v tem mandatu ne pristopi.
V zapisnik o seji občinskega sveta se zapisujejo vse pomembne zadeve in novosti, ki niso
del gradiva in jih župan ali predstavniki občine podajo na sami seji.
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 20. uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan

