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Polzela, 11. 9. 2018
Številka: 6000-7/2018-2

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 11. 9. 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, Bojana Kralj Kos in Izidor
Jelen.
Drugi navzoči:
– Doc. dr. Simona Kukovič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
– Red. prof. dr. Mitja Haček, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor
– Tanja Mavrič, finančnica
– Mija Satler, svetovalka za družbene dejavnosti
– Matjaž Murgelj, višji svetovalec za infrastrukturo in komunalo
Seja se je začela ob 18.10 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 24. redne seje
Župan J. Kužnik je predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer se za 3. točko doda nova – 4.
točka: Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2018,
dosedanja 4. do 10. točka dnevnega reda pa postanejo 5. do 11. točka dnevnega reda.
1. Predlog dnevnega reda 24. seje občinskega sveta
2. Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
3. Predstavitev Elaborata o upravljavski sposobnosti Občine Polzela
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2018
5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2018
6. Predlog Sklepa o imenovanju strokovne komisije za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za
izvedbo projekta: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje Javne razsvetljave v Občini
Polzela
7. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in
nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Polzela
9. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v
Občini Polzela
10. Pobude in vprašanja
11. Razno

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se spremenjen dnevni red 24. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Predlog zapisnika 23. redne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
Zapisnik 23. izredne seje, ki je bila 19. 6. 2018, so svetniki prejeli skupaj z gradivom.
B. Kralj Kos je pripomnila, da pri točki Ad 10, pri zapisu razprave manjka navedba, da je Odbor
za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlagal, da se 13. člen Odloka o javno zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave
v Občini Polzela, ki določa sestavo komisije dopolni tako, da naj bo v komisijo poleg občinskega
sveta in uslužbenca občinske uprave, imenovan tudi en član s področja stroke.
Župan je pojasnil, da je popravek 13. člena odloka že objavljen, predlog sklepa o imenovanju
komisije, ki bo obravnavan v nadaljevanju seje, pa vsebuje tudi enega člana, ki zastopa stroko.
Župan je podal zapisnik, z upoštevanjem pripombe svetnice B. Kralj Kos na glasovanje. Občinski
svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 23. redne seje občinskega sveta, ki je bila 19. 6. 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Predstavitev Elaborata o upravljavski sposobnosti Občine Polzela
Elaborat o upravljavski sposobnosti Občine Polzela je predstavila doc. dr. Simona Kukovič s
Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Povedala je, da je Občina Polzela na podlagi
40 kazalnikov od 100 možnih točk dosegla 90 točk, kar pomeni, da je Občina Polzela visoko
upravljavsko sposobna občina saj je uspela racionalizirati in ekonomizirati svoje delovne procese
ter s tem posredno povečati lastno učinkovitost. Občina Polzela tako 11. septembra 2018
prejme standard kakovosti »Zlati certifikat USO«.
Doc. dr. Simona Kukovič in red. prof. dr. Mitja Haček sta županu Občine Jožetu Kužniku,
izročila standard kakovosti »Zlati certifikat USO« za Občino Polzela.

Ad 4/ Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2018
T. Mavrič je predstavila Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2018,
katerega so svetniki prejeli po elektronski pošti v juliju 2018.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Polzela 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2018
N. Kač je ob 18.30 zapustil sejno sobo.
B. Kralj Kos, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volite in imenovanja je
obrazložila predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj 2018, katerega je komisija obravnavala
na 22. seji.

Razprave ni bilo.
Ob 18.40 se je v sejno sobo vrnil N. Kač.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V letu 2018 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
Naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE POLZELA« se podeli NIKU KAČU
za posebno pomembna dejanja, zasluge in družbeno angažiranost na gospodarskem,
športnem in kulturnem področju, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in
uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.
Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« se podeli LADISLAVU KOŠCU
za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju prostovoljnega
gasilstva, kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled
Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli ANTONU BRUNŠKU
za prizadevno, predano in požrtvovalno delo na društvenem področju in na področju
prostovoljnega gasilstva ter pomemben prispevek k razvoju Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli EDVARDU JUGU
za prizadevno, predano in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva, ki je
pomembno za ugled in razvoj Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli ANTONU BLAGOTINŠKU
za dolgoletno vsestransko prizadevno, predano in požrtvovalno delo na področju
gospodarstva, društvenega življenja in prostovoljnega gasilstva ter pomemben prispevek
k razvoju Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. N. Kač ni glasoval.

Ad 6/ Predlog Sklepa o imenovanju strokovne komisije za izvedbo javno-zasebnega
Partnerstva za izvedbo projekta: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje
Javne razsvetljave v Občini Polzela
Župan J. Kužnik je predstavil predlog sklepa o imenovanju komisije za izbiro koncesionarja za
izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini
Polzela. Dva člana sta člana občinskega sveta, trije člani so uslužbenci občinske uprave, en član
je predstavnik stroke.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in
upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela, imenujem strokovno komisijo v sestavi:
1. Matjaž MURGELJ, višji svetovalec za infrastrukturo in komunalo – predsednik,
2. Bojana KRALJ KOS, svetnica Občinskega sveta Občine Polzela– članica,
3. Mag. Marjan Močnik, svetnik Občinskega sveta Občine Polzela – član,
4. Mag. Igor Vidali, predstavnik stroke – član,
5. Alenka KOČEVAR, direktorica občinske uprave – članica,
6. Tina GAJŠEK, računovodja – članica.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe
prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela
M. Cilenšek je predstavila predlog odloka.
Razpravljal je F. Skutnik.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora
in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela v 1. in 2. obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
Predlog spremembe in dopolnitve odloka je predstavil mag. M. Močnik.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2018 v Občini Polzela
Predlog sklepa je predstavila A. Kočevar.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Polzela.
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,20 EUR za dobljeni glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,10 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah
za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu,
upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem
krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorjem volilne kampanje iz III. in IV. točke tega sklepa se na njihovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

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

Ad 10/ Razno
 A. Trebežnik je izpostavil nezadovoljstvo staršev otrok, ki koristjo šolski avtobus na
relaciji Ločica – OŠ Polzela. Nezadovoljstvo se nanaša na pomanjkanje informacij ter
samo organizacijo prevozov.
A. Kočevar je pojasnila, da je bilo staršem na prvem roditeljskem sestanku predstavljen nov vozni
red v šolskem letu 2018/2019, kjer prevoznik Pemi d. o. o. nastopa s podizvajalcem Nomago d. o.
o. Na spletni strani OŠ Polzela so tudi objavljene vse podrobnosti glede voznih redov in
postajališč. Občina Polzela pa bo za vse otroke, ki šolski avtobus koristijo, izdelala vozovnice.
 B. Rednaka je zanimalo stanje glede Ustavne presoje –umeščenost 3. razvojne osi.
Župan je pojasnil, da je bila s strani Občine Polzela in Občine Braslovče ustavna presoja že
vložena. Nadaljnjih aktivnosti, pa do odločitve Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki, ki bo
besedilo te presoje obravnavala na naslednji seji, Občina Polzela ne bo izvajala.
 M. Novak je zanimal terminski načrt izgradnje novega Kulturnega doma.
Župan je pojasnil da je na UE Žalec podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Pričetek del
je predviden za maj 2019.


Župan je svetnike povabil na dogodke v okviru projekta Evropski teden mobilnosti ter na
prihajajoče dogodke ob 20. obletnici Občine Polzela.

Seja je bila končana ob 19.20 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan

