Polzela, 22. 1. 2014
Številka: 032-5/2014-5

ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v četrtek, 22. 1. 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Polzela
V zapisniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Prisotni člani občinskega sveta: Niko Kač, Ljubo Žnidar, Mija Novak, Izidor Jelen, Bojana Kralj Kos,
Monika Blagotinšek, David Krk, Mag. Marjan Močnik, Andrej Potočnik, Anton Mešič, Gertruda
Terčak, Nevenka Ribič, Aleš Trbežnik, Bruno Rednak.
Odsotna člana občinskega sveta: Feliks Skutnik, Igor Pungartnik.
Ostali prisotni:
- Klavdija L. Tomažič, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela (pri 4. in 6. točki)
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Tanja Mavrič, Jerneja Svetko, Magda Cilenšek, Matjaž Murgelj,
strokovni delavci občinske uprave,
- Samo Sadnik (Savinjska TV), Špela Ožir (Novi tednik), Tone Tavčer (Utrip Savinjske doline),
novinarji.
Potek seje se je zvočno snemal.
Seja se je pričela ob 18.00. Župan je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je občinski svet
sklepčen (prisotnih 14 od 16-ih članov občinskega sveta).
Župan je svetnike seznanil, da so med gradivom naknadno prejeli nov zapis zapisnika 2. redne seje.
Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 3. redne seje
1. Potrditev dnevnega reda 3. seje občinskega sveta
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje občinskega sveta
4. Seznanitev z Letnim planom ZKTŠ Polzela za leto 2015
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015 – 1. obravnava
6. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu ZKTŠ Polzela 2015-2020
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Sprejeme se predlagan dnevni red 3. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad 2/ Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 2. redne seje, ki je bila dne 20. 11. 2014, so svetniki prejeli skupaj z gradivom.
Pripomb ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Sprejeme se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 20. 11. 2014.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje občinskega sveta
Zapisnik 1. telefonske korespondenčne seje, ki je potekala v petek, 5. 12. 2014, od 9.00 do 10.00, so
svetniki prejeli skupaj z gradivom.
Pripomb ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Sprejeme se zapisnik 1. telefonske korespondenčne seje, ki je potekala v petek, 5. 12. 2014
od 9.00 do 10.00.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Seznanitev z Letnim planom ZKTŠ Polzela za leto 2015
Klavdija L. Tomažič, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela, je svetnikom
predstavila finančni plan zavoda za l. 2015, ki je narejen na podlagi realizacije poslovanja iz leta 2014
ter predvidenih potreb. Izpostavila je, da so planirani stroški poslovanja za leto 2015 ocenjeni za 15%
višje v primerjavi z letom 2014, zaradi obširnejšega promoviranja, oglaševanja ter zaradi večjih
programskih stroškov. Javnih prireditev je v letu 2015 planiranih dvaindvajset, zavod pa v celoti
prevzema pod okrilje tudi vse občinske prireditve. Plan prihodkov je v primerjavi z letom 2014
ocenjen za 17 % višje tako iz naslova izvajanja dejavnosti javne službe, kot iz naslova prihodkov
prodaje blaga in storitev na trgu. Poslovanje zavoda je med drugim odvisno tudi od številnih
trženjskih aktivnosti. Teh bo zavod v letu 2015 ustvaril 21% od vrednosti letnega proračuna.
Prihodki in odhodki v letu 2015 znašajo 164.732 evrov.
Župan je odprl razpravo.
L. Žnidar je predlagal, da se finančni plan zavoda dopolni z indeksom ter primerja s preteklim
letom. To je namreč vodilo in usmeritev za naprej. Zanimalo ga je tudi, kaj zajemajo stroški
dobrodelnega koncerta v višini 4.000 EUR, kajti porabljeni stroški ne smejo biti višji od zbranih.
K. L. Tomažič je obrazložila, da gre za celotno organizacijo dobrodelnega koncerta, katerega
izkupiček se nameni v Dobrodelni županov sklad Polzela.
Župan je še dodal, da je bil v lanskem letu takšen dobrodelni koncert organiziran prvič, pri čemer je
za izhodišče vzet podatek, da je bil izkupiček 100 % višji od vložka.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet se seznani z Letnim planom Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela za
leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad 5/ Predlog odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015 – 1. obravnava
Župan je podal uvodne besede k Predlogu odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015 v prvem
branju. Povedal je, da so predlog odloka obravnavali naslednji odbori: odbor za gospodarstvo, odbor
za negospodarstvo ter odbor za prostorsko planiranje. Sredstva proračuna so povečana na račun
projekta »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, h kateremu
pristopa Občina Polzela skupaj z Občinama Vransko in Braslovče. Za leto 2015 naj bi povprečnina
znašala 525 evrov na prebivalca, vendar do trenutka sestavljanja proračuna v prvi obravnavi še
vedno ni znana končna višina pripadajočega zneska dohodnine, ki pomeni največji vir financiranja
izvirnih nalog občine
T. Mavrič je še dodala, da je primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto ugotovljen
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Elementi, ki vplivajo na
višino primerne porabe so: povprečnina, število prebivalcev in korekcijski faktor. Občini Polzela, po
trenutno znanih podatkih za leto 2015 pripada dohodnina v višini 3.101.000 evra. Izračunana
pripadajoča dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.
Podrobneje je T. Mavrič obrazložila Splošni del proračuna, ki je sestavljen v skladu z veljavno
zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in odhodke iz proračuna
za leto 2015 v primerjavi s proračunom 2014. Sestavljen je iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Davčni prihodki so planirani v višini 3.538.300 evrov, kar pomeni 97,4% glede na oceno realizacije
proračuna za leto 2014 (57% vseh predvidenih prihodkov).
Nedavčni prihodki so planirani v višini 442.700 evrov (7% predvidenih prihodkov). Nedavčni
prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne prihodke, ki
niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Kapitalski prihodki so prihodki iz pričakovane – načrtovane realizirane prodaje materialnega
premoženja občine.
Transferni prihodki so planirani v višini v višini 2.223.300 evrov (36% vseh planiranih sredstev
proračuna). Te prihodke bo občina prejela za tekoče obveznosti in za sofinanciranje investicij.
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, vsa plačila materialnih in
drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve, tekoče vzdrževanje.
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme. Med tekoče odhodke se razvrščajo tudi plačila
obresti za servisiranje dolga, ter sredstva izločena v rezerve in tekočo proračunsko rezervacijo. Za
leto 2015 so planirani v višini 1.236.150 evrov ali 20% načrtovanih sredstev.
V skupino tekočih transferov so zajeta vsa sredstva za katera občina od prejemnika sredstev v
povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev za plačnika
ne opravi nikakršne storitve.
Investicijski odhodki, ki so planirani v višini 3.082.480 evrov (51% proračunskih sredstev) in so
podrobneje predstavljeni v Načrtu razvojnih programov in investicijske transferi, ki so planirani v
višini 108.400 evrov (2% proračunskih sredstev).
V letošnjem letu ni zadolževanja, predviden znesek odplačil dolga pa znaša 204.000 evrov.
Planirani prihodki za leto 2015 znašajo (bilanca prihodkov in odhodkov) 6.204.300 evrov, in odhodki
6.093.100 evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki znaša 111.200 evrov. Ob upoštevanju
odplačila dolga iz bilance računa financiranja bomo primanjkljaj krili iz sredstev prenesenih konec
leta v višini 92.800 evrov.
N. Ribič je opozorila na računsko napako v besedilu predloga odloka o proračunu.
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N. Kač je izpostavil, da vladni predstavniki poudarjajo, da bi občine lahko same pridobile več
prihodkov. Zanimalo ga je, če je problem v evidencah.
Župan je odgovoril, da so evidence Občine Polzela vzpostavljene natančno, pri čemer je izpostavil
evidenco nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015 v 1. obravnavi. Predlog
odloka se posreduje v 20 dnevno javno obravnavo.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu ZKTŠ Polzela 2015-2020
Župan je povedal, da je Strateški načrt Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela 2015-2020
pripravljen v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo. K temu daje
predhodno soglaske občinski svet, potrdi pa ga svet zavoda.
Klavdija L. Tomažič, direktorica ZKTŠ Polzela, je pojasnila, da bo zavod uresničeval prodorne
programe, skrbel za razvoj občine in koordiniral, organiziral, kontinuirano razvijal ter strokovno
usmerjal vsa tri področja dejavnosti, za katera je ustanovljen, skrbel za rast dejavnosti tako v
kvantitativnem kot kvalitativnem pogledu ter povečeval udejstvovanje in zanimanje občanov za te
dejavnosti.
Cilj zavoda je opredelitev statusa občine kot turističnega območja s kakovostno, okolju prijazno in
raznoliko turistično ponudbo, ki bo omogočila izvajanje številnih aktivnih prostočasnih dejavnosti
občanov, privlačna in zanimiva pa bo tudi za turiste in druge obiskovalce.
Osnovo za ponudbo trženjskih vsebin bo predstavljala tudi ustrezna infrastruktura (kulturna,
turistična in športna), ki jo oziroma jo bo zagotovila Občina Polzela. Implementacija oziroma njen
obstoj je odvisen tako od lastnih sredstev (občinski proračun) kot od uspešnosti prijav občine na
razpoložljive evropske razpise (zavod sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture) ter
od zainteresiranosti potencialnih privatnih investitorjev. Hkrati z razvojem in vzpostavitvijo
infrastrukture je bistveno tudi zagotavljanje ponudbe nočitvenih kapacitet v občini, ki jih trenutno
primanjkuje. Cilj zavoda je, da Občina Polzela postane mikroturistična destinacija – biser v mozaiku
Slovenije, z geslom “Polzela, biser v mozaiku Slovenije”.
Na področju upravljanja že zgrajenih objektov in objektov, ki se bodo prenovili, ter druge športne in
turistične infrastrukture, ki bo zgrajena, mora biti vzpostavljeno odgovorno trženje (pri tem ima
javni interes vedno prednost pred trženjem), vezano na načelo dobrega gospodarjenja.
V skladu z nacionalnimi trendi bo Občina Polzela postala urbani kulturni, turistični in športni
prostor oz. kraj.
V razpravi je B. Kralj Kos povedala, da se je svet zavoda že seznanil s Strateškim planom. Plan je
objektiven in verjame, da bo tudi uresničen.
L. Žnidar je izpostavil, da bo potrebnih še precej let, preden se bo poraba zavoda uravnovesila z
prihodki. Poudaril je, da pri strategiji manjkajo začrtane smernice, ki so zapisane že v krovnem
prostorskem aktu Občine Polzela, kot npr. izraba termalne vode v Slatinah, razvoj konjeniškega
turizma, naravni park Ložnica. Naloga zavoda in občine je, da pripravita možnosti, ko bodo
privabile potencialne investitorje za te projekte, saj sama dva ne bosta zmogla. Strategija mora biti
optimistična s poslovno usmeritvijo.
N. Kač je pojasnil, da je usmeritev že bila dana. V enem od prejšnjih zapisnikov je zapisano, da se bo
s to tematiko ukvarjal odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
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Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet podaja pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu ZKTŠ Polzela 2015-2020.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta,
»PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta (L. Žnidar).

Ad 6/ Pobude in vprašanja
Župan je svetnike seznanil, da so do začetka seje prispele tri pobude svetnika mag. Marjana
Močnika:
1. pobuda za ugotovitev in odpravo neskladnosti posameznih določb Odloka o določitvi
volilnih enot v Občini Polzela, katero je v reševanje že prevzela Statutarno pravna komisija,
2. pobuda za spremembo vsebine vabil za sklic sej občinskega sveta, ki je deloma že
upoštevana,
3. pobuda za ugotovitev in odpravo neskladnosti posameznih določb Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Polzela, katero bo reševal Odbor za prostorsko planiranje in komunalo.

Ad 11/



Razno
B. Rednak je želel pojasnila glede poplavne varnosti naselij ob Savinji, natančneje katere
aktivnosti (če) je občina sprožila v zadnjih letih, da se nevarnost zmanjša.

M. Cilenšek je odgovorila, da je za poplavno območje ob reki Savinji izdelan Državni prostorski
načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice (
Grobeljski most) do Letuša ob Savinji . Pri pripravi tega dokumenta, ki je podlaga za vse nadaljnje
aktivnosti, je Občina Polzela sodelovala. V postopku za sprejem pa je bila študija predstavljena tudi
javnosti na javni razpravi.
Na pobudo občine je bila pred leti na reki Savinji sanirana zapornica pri Podvinskem jezu v
Podvinu. V Zg. Polzeli, gor vodno od mostu do stanovanjske hiše Močnik, pa je bila izvedena
sanacija brežine.
Pri poplavah v začetku novembra 2012, ko je bilo najbolj prizadeto območje v poslovni coni Ločica
ob Savinji, je občina pri upravljavcu vodotoka urgirala pričetek sanacijskih del na tem delu reke
Savinje.
Na pristojni službi – Agenciji RS za upravljanje z vodami v Celju, je bilo povedano, da za
obnovitvena in sanacijska dela na tem delu vodotoka ni zagotovljenih finančnih sredstev,
predvideno je da se bo sanacija tega dela izvajala z Evropskimi sredstvi (tako kot območje na relaciji
Celje-Laško).
Župan je še pojasnil, da nobena opozorila naslovljena na ARSO ne zaležejo, na posredovane dopise
ni odgovora. Pojasnil, je, da sta ministrstvi, ki sta za področje odgovorni, sklicali sestanek z župani
na to temo, vendar si nista enotni niti te dve. Izrazil je nezadovoljstvo nad razkošnostjo projekta
Ureditev poplavne varnosti v Celju, medtem, ko je problematika na področju Občine Polzela precej
večja.
B. Rednak je pojasnil, da gre za njegovo upravičeno skrb. Tudi njegova izkušnja z ARSO je
negativna, kljub temu pa moramo na poplavno varnost opozarjati.
L. Žnidar se je strinjal, da gre za upravičeno skrb, vendar ne smemo delati primerjave s Celjem, saj se
tam obnova izvaja na podlagi interventnega zakona. Povedal je, da je že v preteklosti občina poslala
ogromno dopisov na ARSO, šele preko inšpekcijskih prijav je občina nekaj dosegla. Se strinja, da je
potrebno na poplavno varnost Savinje opozarjati.
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N. Ribič je zanimalo, ali ne bi združenje občin doseči več, kot ena sama občina.
Župan je odgovoril, da se občine Spodnje Savinjske doline povezujemo in nastopamo tudi skupaj.
Na razpravo svetnika L. Žnidarja pa je odgovoril, da se strija, da gre za Interventni zakon, vendar so
pri tem imeli lobisti močan vpliv.
B. Rednaka je zanimalo, ali se je občina kdaj pogovarjala o protihrupnih ograjah ob avtocesti v
Ločici.
L. Žnidar je pojasnil, da je program nadgradenj protihrupnih ograj v Sloveniji izdelan.



Župan je svetnike povabil na prihajajoči prireditvi Športnik leta in Kulturni praznik.



Župan je v imenu občinskega sveta čestital svetnici M. Blagotinšek za rojstvo hčere Tine.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan
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