.

Polzela, 19. 6. 2018
Številka: 9000-6/2018-2
ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 19. 6. 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, Ljubo Žnidar in Bojana Kralj Kos (ob 18.05).
Opravičeno odsoten: Izidor Jelen
Drugi navzoči:
– Irena Mužič, predsednica Nadzornega odbora Občine Polzela (pri tč. 4)
– mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzele (pri tč. 5)
– Saša Piano
– Vlasta Krmelj
– 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 23. redne seje
Župan J. Kužnik je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer: se v 8. točki besedilo »Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN Polzela – 1. obravnava« nadomesti z
besedilom »Seznanitev s postopkom sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
OPN Polzela«, v 9. točki se izbriše besedilo »1. obravnava«, v 11. točki se besedilo »1.
obravnava« nadomesti z besedilom »1. in 2. obravnava«, za 15. točko se doda nova 16. točka:
Predlog Cenika o uporabi prostorov na gradu Komenda, 16.-18. točka pa postanejo 17.-19. točka:
1. Predlog dnevnega reda 23. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
3. Predlog zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
4. Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
5. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
Občine Polzela za leto 2017
6. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli
Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2018/2019
7. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
8. Seznanitev s postopkom sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN
Polzela

–
–

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Obravnava in sprejem stališč do pripomb
Predstavitev strokovnih podlag za območje Slatin in za območje spominskega
obeležja
Predlog Odloka o OPPN Kmetija Satler
Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt Novogradnja, energetska
obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
– Ocena upravičenosti izvedbe projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje
javne razsvetljave v Občini Polzela v obliki javno zasebnega partnerstva
Predlog Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Novogradnja, energetska
obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela – 1. in 2. obravnava
Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
Predlog Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda
Predlog Cenika o uporabi prostorov na gradu Komenda
Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 2017/2018
Pobude in vprašanja
Razno

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se spremenjen dnevni red 23. 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 22. redne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
Zapisnik 22. izredne seje, ki je bila 10. 4. 2018, so svetniki prejeli skupaj z gradivom.
Na zapisnik ni bilo pripomb. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 22. redne seje občinskega sveta, ki je bila 10. 4. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Predlog zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
Zapisnik 3. izredne seje, ki je bila 22. 5. 2018, so svetniki prejeli skupaj z gradivom.
Na zapisnik ni bilo pripomb. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta, ki je bila 22. 5. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji
sklepov
Zapisnik 3. korespondenčne seje, ki je potekala v petek, 1. 6. 2018, od 9. do 10. ure.
Na zapisnik ni bilo pripomb. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta, ki je bila 1. 6. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 18.05 se je seji pridružila članica občinskega sveta B. Kralj Kos.

Ad 5/

Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa
proračuna Občine Polzela za leto 2017
I. Mužič, predsednica Nadzornega odbora je predstavila vsebino, priporočila in zaključke iz
Končnega poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Polzela za leto 2017.
V razpravi so sodelovali B. Kralj Kos, N. Kač in L. Žnidar.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa 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 6/ Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov
v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2018/2019
Mag. B. Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela, je predstavila predlog soglasja.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli
Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2018/2019 v višini 49,80 delavcev:
– 16 vzgojiteljev,
– 18,3 pomočnikov vzgojiteljev,
– 1 pomočnik ravnatelja,
– 13,5 tehničnih in ostalih delavcev,
– 1 spremljevalec slepemu otroku z ostankom vida.
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v Osnovni šoli
Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2018/2019.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2018 do 31. 8.
2019.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
Mag. B. Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela, je predstavila predlog sklepa.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V času do 30. septembra 2018, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za vrtec (počitniško
odjavo). Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za neprekinjeno odsotnost
otroka najmanj 30 koledarskih dni.
Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za program, v katerem je bil
otrok pred odjavo.
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in
bodo v upravi vrtca predhodno napovedali odsotnost otroka. V skladu z veljavno
zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega otroka.
Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2017/2018.
Sklep prične veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Seznanitev s postopkom sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o OPN Polzela
- Obravnava in sprejem stališč do pripomb
- Predstavitev strok. podlag za območje Slatin in za območje spominskega obeležja
M. Cilenšek in S. Piano, ki akte tudi pripravlja, sta predstavili postopek sprejema dopolnitev OPN
Polzela, pripombe ter stališča. S. Piano je predstavila tudi strokovne podlage za območje Slatin in
za območje spominskega obeležja.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani s postopkom priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o OPN Polzela in sprejme stališča do pripomb po javni razgrnitvi, ki je potekala
od 28. 2. 2018 do 28. 3. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9 / Predlog Odloka o OPPN Kmetija Satler
M. Cilenšek in S. Piano, ki je akt tudi pripravila sta predstavili Odlok o OPPN Kmetija Satler.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Odlok o OPPN Kmetija Satler.
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 potrditvi Investicijskega programa za projekt Novogradnja,
energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
- Ocena upravičenosti izvedbe projekta Novogradnja, energetska obnova in
upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela v obliki javno zasebnega
partnerstva
V. Krmelj, pripravljavka aktov je predstavila vsebino, finančne posledice ter oceno upravičenosti
izvedbe projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini
Polzela v obliki javno zasebnega partnerstva.
B. Kralj Kos je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podal
pozitivno stališče k investicijskemu programu in oceni upravičenosti.
B. Kralj Kos je želela, da se njena razprava zapiše. Zanimalo jo je, kaj se zgodi, če bo Računsko
sodišče RS podalo mnenje, da projekt zapade pod zadolževanje.
V. Krmelj je pojasnila, da je dokumentacija pripravljena v smeri ustne sugestije, ki jo je podalo
Računsko sodišče RS, da tako pripravljen projekt pod zadolževanje ne zapade, pisno mnenje bo
računsko sodišče podalo šele pred podpisom koncesijske pogodbe.
V. Krmelj je svetnike seznanila z redakcijskimi napakami na:
− str. 74, točka 10.1.5. – izbriše se zadnji stavek, ki glasi »Po izteku javno zasebnega
partnerstva bo celotna oprema prešla brezplačno v last Občine Polzela."
− (gre za napako, ker pri Varianti 1 je občina lastnica vse infrastrukture)
− str. 93, Tabela 51, prvo merilo Višina stroškov investicije: znesek 2.000.000 mio se
spremeni v 1 mio., ker je investicija v najvišjem znesku 1.695.252 EUR

Župan je podal Investicijski program, upoštevaje redakciji napaki na glasovanje. Občinski svet je
sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Investicijski program za projekt Novogradnja, energetska obnova in
upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela in Ocena upravičenosti izvedbe projekta
Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela v
obliki javno zasebnega partnerstva, katera je izdelal Zavod Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) in Energetska agencija za Podravje (Energap)
- Zavod za trajnostno rabo energije, junij 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 11/ Predlog Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave
v Občini Polzela
Župan je predlagal, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Novogradnja, energetska
obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela se sprejme v 1. in 2.
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
V. Krmelj, pripravljavka aktov je predstavila vsebino koncesijskega akta.
B. Kralj Kos je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podal
pozitivno stališče k odloku, hkrati pa predlaga spremembo v 13. členu, ki se nanaša na
imenovanje in sestavo komisije za izbor koncesionarja, in sicer, da naj ima komisija predsednika
in najmanj štiri člane (en član komisije naj bo predstavnik občinskega sveta in najmanj en član
komisije uslužbenec Občinske uprave Občine Polzela). Komisijo potrdi občinski svet na predlog
župana.
Župan je podal odlok s predlagano spremembo 13. člena na glasovanje. Občinski svet je sprejel
naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Novogradnja,
energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini 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 imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil predlog
sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinskemu svetu se predlaga, da se v Občinsko volilno komisijo Občine Polzela,
imenujejo:
1. za preds. - Barbka ZUPAN CIMPERMAN, Malteška cesta 102, 3313 Polzela
za namestnico predsednice - Ana JEVŠNIK VEČER, Dobrič 11, 3313 Polzela
2. za članico - Danica ANTLOGA, Savinjska cesta 207, 3313 Polzela
za namestnika članice - Damjan JEVŠNIK, Dobrič 39, 3313 Polzela
3. za članico - Milena LUKAČ, Glavni trg 55, 3313 Polzela
za namestnico članice - Tina DOBRIŠEK, Savinjska cesta 123, 3313 Polzela

4. za članico - Irena TURNŠEK, Pot na toplice 1, 3313 Polzela
za namestnico članice - Mojca GREGORC, Breška cesta 46, 3313 Polzela
Sedež OVK Občine Polzela je na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 30. 6. 2018 in traja štiri leta.
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 13/ Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Medobčinska splošna knjižnica
Žalec
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil predlog
sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V svet zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec, se kot prvo predstavnico
soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno
obdobje 2018-2023 imenuje:
- predstavnico Občine Polzela: Aljo BRATUŠA, Cvetlična ulica 28, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 14/ Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil predlog
sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda UPI Ljudska univerza Žalec.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V svet zavoda UPI Žalec, se kot predstavnico soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold,
Polzela, Tabor in Vransko za mandatno obdobje 2018-2023 imenuje:
- predstavnico Občine Polzela:
Sonjo BARL, Savinjska cesta 272, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 15/ Predlog Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda
A. Kočevar je svetnikom predstavila predlog pravilnika, s katerim se urejajo način in pogoji, pod
katerimi se oddaja v uporabo prostore in opremo na gradu Komenda, katerih lastnik in upravljalec
je Občina Polzela.
I. Pungartnik, predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
predstavil še stališče odbora, ki k predlaganemu pravilniku poda pozitivno mnenje, pri čemer se
le-ta naj smiselno dopolni tako, da bo uporaba prostorov za društva s sedežem v Občini Polzela
brezplačna za vse prireditve in dogodke ter tako ustrezno spremeni tretja in sedma alineja 4.
člena.
F. Skutnik je predlagal spremembo v peti alineji 9. člena, in sicer tako, da je vsak uporabnik
dolžan prireditev ali dogodek zaključiti ob uri, ki je določena v vlogi oziroma do konca trajanja
odpiralnega časa TIC Polzela, dlje pa s soglasjem župana

Župan je podal predlog pravilnika, z upoštevanim predlogom odbora in F. Skutnika na
glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o uporabi prostorov na gradu Komenda na Polzeli.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 16/ Predlog Cenika o uporabi prostorov na gradu Komenda
A. Kočevar je predstavila predlog novega cenika o uporabi prostorov ter opreme na gradu
Komenda.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se cenik o uporabi prostorov in opreme na gradu Komenda:
- Grajsko dvorišče - 150 EUR / dogodek
- Gotska dvorana - 100 EUR / dogodek
- Konferenčna dvorana v 1. Nadstropju - 100 EUR / dogodek
- Avla v pritličju - 35 EUR / dogodek
- Salon - 20 EUR/dogodek
- Oprema za poroko znotraj gradu Komenda
(aranžma, ozvočenje, miza, stoli, …) - 50 EUR / poroko
- Oprema za poroko zunaj gradu Komenda
(aranžma, ozvočenje, miza, stoli, rdeča preproga, …) - 80 EUR / poroko
Cene ne vključujejo DDV. Cene pričnejo veljati 1. 7. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 17/ Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu
2017/2018
M. Satler je podala obrazložitev predloga sklepa.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela bo vsakemu otroku s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, kateri se bo
udeležil letovanja preko Župnijskega urada Griže, Društva prijateljev mladine Občine
Žalec ali RK Žalec, sofinancirala letovanje v višin do 130 EUR / osebo.
Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2017/2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 18/ Pobude in vprašanja
 Župan je pojasnil, da so bile 13. 6. 2018,vložene tri pobude svetnika B. Rednaka, in sicer:
1. Z DN predvidena kolesarska pot po Občini Polzela - Odziv prebivalcev, ki bi morali
odprodati del parcel za kolesarsko pot je bil na sestanku precej odklonilen. Predlagam, da
se predstavi lokacijo poti, tehnične karakteristike, težave pri morebitnem umeščanju poti.

M. Cilenšek je predstavila lokacijo poti, tehnične karakteristike, težave pri morebitnem
umeščanju poti.
2. Stanje veljavnih NRP-jev - V kateri fazi so glede na trenutno stanje projekti, kje je
verjetnost, da ne bodo izvedeni, kje so težave, omejitve.
Župan je pojasnil, da projekti, določeni v NRP potekajo skladno s terminskimi načrti ter, da v tem
trenutku težav ni.
3. Sprememba Statuta Občine Polzela - Informacija iz ene od preteklih sej svetnika M.
Močnika, kjer je ugotavljal, da bi zaradi povečanega priseljevanja na področju Brega in
Ločice in posledično ohranjanja razmerja med ostalimi deli občine morali povečati
število svetnikov za enega.
Župan je pojasnil, da Sprejeti Odlok o volilnih enotah Občine Polzela iz leta 2015 in Statut
Občine Polzela iz leta 2016, to spremembo že vsebujeta.

Seja je bila končana ob 20. uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan

