Polzela, 15. 9. 2015
Številka: 032-10/2014-2

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela,
ki je bila v torek, 15. 9. 2015, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela

V zapisniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so napisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Navzoči člani občinskega sveta: Niko Kač, Ljubo Žnidar (odhod ob 20.20), Mija Novak, Bojana Kralj
Kos, Monika Blagotinšek, David Krk, mag. Marjan Močnik, Andrej Potočnik, Gertruda Terčak,
Nevenka Ribič, Aleš Trbežnik, Feliks Skutnik, Igor Pungartnik in Anton Mešič.
Odsotna: Bruno Rednak in Izidor Jelen.
Drugi navzoči:
- Jože Grobelnik, Uniprojekt d. o. o. (pri 4. tč dnevnega reda)
- Irena Rutnik, Loris d. o. o. (pri 5. tč dnevnega reda)
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Magda Cilenšek in Tanja Mavrič, strokovni delavki občinske uprave,
- Samo Sadnik, STV,
- Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline,
- Lea Komerički, Novi tednik,
- Mateja Kričej, občanka Občine Polzela.
Potek seje se je zvočno snemal.
Seja se je začela ob 18. uri. Župan je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet
(navzočih 14 članov občinskega sveta) sklepčen.
Ad 1/Potrditev dnevnega reda 7. redne seje
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda tako, da se za 9. točko doda nova, 10. točka, dosedanji
10. in 11. točka pa postaneta 11. in 12. točka, kot sledi:
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 7. seje občinskega sveta
2. Pregled sklepov 6. redne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika 6. seje
3. Pregled sklepa 2. korespondenčne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika 2. seje
4. Predstavitev projekta Kulturni center Polzela
5. Seznanitev s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Polzela za leto 2014
6. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2015
7. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2015
8. Predlog sklepa o imenovanju članov Krajevnih odborov v Občini Polzela
9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovna šola Polzela
10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Polzela v skupščino JKP Žalec, d. o. o.
11. Pobude in vprašanja - Register pobud
12. Razno
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Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela sprejme razširjen dnevni red 7. redne seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 2/ Pregled sklepov 6. redne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika 6. seje
Zapisnik 6. redne seje, ki je bila 23. 6. 2015, so svetniki prejeli skupaj z gradivom. Svetniki so prejeli
tudi Evidenco sprejetih sklepov sej občinskega sveta Občine Polzela v mandatu 2014-2018.
Župan je po pregledu sklepov 6. redne seje, podal zapisnik 6. redne seje na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela sprejme zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila 23. 6.
2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 3/ Pregled sklepa 2. korespondenčne seje občinskega sveta in potrditev zapisnika 2. seje
Zapisnik 2. telefonske korespondenčne seje občinskega sveta, ki je potekala 24. 7. 2015, so svetniki
prejeli skupaj z gradivom. Pripomb ni bilo. Župan je po pregledu sklepa, podal zapisnik na
glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela sprejme zapisnik 2. telefonske korespondenčne seje občinskega
sveta, ki je potekala 24. 7. 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 6 / Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2015
T. Mavrič je podala obrazložitev polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto
2015, katerega so svetniki prejeli po e-pošti 28. 7. 2015. Pojasnila je, da poročilo obsega izvrševanje
proračuna Občine Polzela v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015. Realizacija prihodkov in odhodkov je
potekala v skladu s sprejetim proračunom. V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih
1.969.811 evrov, kar je 31% planiranih prihodkov. Davčni in nedavčni prihodki so bili realizirani v
višini 47 %. Kapitalski in transferni prihodki so realizirani nižje, ker je večji del sredstev iz državnega
proračuna za investicije, planiranih v drugi polovici leta. Občina je iz naslova dohodnine prejela v
prvem polletju 1.427.875 evrov in 66.705 evrov iz naslova finančne izravnave, iz naslova glavarine je
občina tako prejela 247,45 evra na prebivalca. Odhodki so bili realizirani v višini 28% veljavnega
proračuna. Tekoči odhodki in tekoči transferi so bili realizirani v višini 45%, investicijski odhodki in
investicijski transferi pa v višini 13%. Planirane investicije so se pričele izvajati v prvi polovici leta,
investicijski odhodki pa bodo realizirani oziroma plačani v drugi polovici leta. Izvrševanje
posameznih projektov je ciklus, ki terja svoj čas in le malo je investicij, ki se pričnejo in tudi plačajo v
prvi polovici leta. V računu financiranja se prikazuje realizacija črpanja dolgoročno najetega kredita
ali odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov iz preteklih let. V planu za leto 2015 občina nima
predvidene zadolžitve. Odplačilo glavnic je realizirano v višini 101.654 evrov oziroma 50% plana.
Ob 18.15 je L. Žnidar zapustil sejno sobo.
Župan je še pojasnil, da so prihodki nekoliko zaostajali, in sicer iz naslova 8. javnega poziva, ki se
nanaša na pridobitev evropskih sredstev pri projektu kanalizacije Občin Polzela, Braslovče in
Vransko, vendar je zadeva rešena v korist občin, tako, da bodo v roku počrpana vsa sredstva.
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela se seznani s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Polzela za leto 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 7/ Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2015
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da je komisija
na seji v septembru, obravnavala prispele predloge za občinska priznanja. Vsako leto se lahko podeli
eno priznanje častni občan, dva grba, tri plakete in priznanje inovator. Na razpis, ki je bil javno
objavljen, je prispelo dvanajst predlogov, od tega en predlog za priznanje inovator in en predlog, ki
pa je bil prepozen. Slednjega komisija ni upoštevala. Povedal je, da je komisija skrbno pregledala vse
predloge in obrazložitve, predvsem v smislu, da ustrezajo opredelitvi v odloku. Na tej osnovi je
komisija soglasno sprejela predlog sklepa.
Ob 18.19 se je L. Žnidar vrnil v sejno sobo.
Župan je še dodal, da je vesel, da je prispelo večje število predlogov. Vsi predlogi so bili prepričljivi,
vendar je zaradi števila priznanj, ki je omejeno, potrebno narediti izbor.
V nadaljevanju je župan na predlog N. Ribič podal še podrobnejšo obrazložitev za vsakega
predlaganega prejemnika priznanja posebej.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji sklep:
SKLEP:
V letu 2015 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
I.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« prejme KONRAD BRUNŠEK
za posebno pomembna dejanja, družbeno angažiranost in zasluge na področju ohranjanja
kulturne dediščine, kulture in športa, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju lokalne skupnosti
ter doprinos k njenemu ugledu, prepoznavnosti in promociji po Sloveniji in v svetu.
II.
Priznanje »GRB« prejme JOŽE VREČKO
za izredno nesebično pripadnost do tenisa in ostalega športa v občini, kar predstavlja izredno
življenjsko delo, ki je pomembno za ugled in razvoj športa v Občini Polzela.
Priznanje »GRB« prejme ERNEST OBRMAYER
za velikodušno predajo muzejske zbirke starih traktorjev lokalni skupnosti, kar predstavlja
izredno življenjsko delo, ki je pomembno za ugled in razvoj turizma v Občini Polzela.
III.
Priznanje »PLAKETA« prejme TADEJ ZUPAN
za požrtvovalno osebno delo na področju prostovoljstva, zaščite in reševanja ter promocije
Občine Polzela.
Priznanje »»PLAKETA«« prejme SREČKO RAJH
za prizadevno in uspešno delo na društvenem področju in vsestransko aktivno delovanje v okviru
Občine Polzela.
Priznanje »»PLAKETA«« prejme DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ
za 20 letno delovanje ter vzgoje otrok in mladine v povezavi z in za naravo ter razvoj taborništva v
Občini Polzela.
IV.
Priznanje »INOVATOR« prejme MATEJ PODBREGAR
za inovacijo: naprava in metoda za nepretrgano merjenje arterijske vaskularne kompliance,
utripnega volumna in minutnega volumna srca.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad 4 / Predstavitev projekta Kulturni center Polzela
Jože Grobelnik iz podjetja Uniprojekt, d. o. o., je svetnikom predstavil idejni projekt Kulturni center
Polzela. Ta je umeščen na prostoru, kjer zdaj stoji Kulturni dom Polzela in katerega spreminja v
večnamenski kulturni in prireditveni center. Namen projekta je izboljšanje pogojev za razvoj
kulturno-umetniške ustvarjalnosti, večja kakovost javne kulturne infrastrukture, podpora lokalnemu
in regionalnemu razvoju ter pridobitev primernih prostorov za predstave, koncerte, delavnice,
konference, seminarje, plesne tečaje … Novo podobo bo dobil tudi osrednji park.
Župan je povedal, da želi občina imeti pripravljeno vso projektno dokumentacijo, saj si bo za
financiranje projekta prizadevala pridobiti nepovratna sredstva iz nove finančne perspektive
Evropske unije 2014–2020. Za primerjavo je podal izgradnjo novega kulturnega doma v Šentjurju
pred tremi leti, ki je bil deležen celo 100 % financiranja s strani EU. Dodal je še, da je pri pripravi
idejne zasnove sodelovalo KUD Polzela, ki je sedanji upravljavec Kulturnega doma na Polzeli.
N. Kača je zanimala ocena vrednosti projekta ter kakšna je statika objekta.
J. Grobelnik je pojasnil, da idejna zasnova ni obravnavala statike, to bo vseboval PGD projekt. Glede
na opravljan ogled pa ocenjuje, da s statiko ne bo problema. Cena pa je zelo odvisna od kvalitete
opreme.
Župan je povedal, da je oprema, ki se predvideva višjega kakovostnega ranga, skupna ocena
projekta pa znaša 1,8 milijona evrov.
Na vprašanje A. Trbežnika glede novih parkirnih mest, je župan odgovoril, da le-ta niso predvidena
in ocenjuje, da bodo obstoječa mesta zadostila potrebam.
L. Žnidarja je zanimalo, kaj je bil osnovni parameter tega projekta oziroma ali Polzelani s tem
projektom pridobijo samo udobne sedeže ter novo fasado in ali to potrebujejo. Po njegovem mnenju
bi moral biti bi osnovni parameter, in kar je KUD Polzela vseskozi izpostavljal: zadostno število
sedežev, gledano za 20 let naprej. Zanimalo ga je, ali je narejena analiza rasti prebivalcev glede na že
sprejete prostorske akte in ali je zadoščeno osnovni želji kulturnikov. Potrebno bi bilo narediti
projekcijo vsaj za 25 let naprej. Dodal je še, da se mu zdi vrednost investicije 1,8 milijona evrov za
novo fasado in udobne sedeže, razsipno ter, da so načrtovalci izpustili veliko parametrov, kot so
uporabnost, funkcionalnost. Predlagal je, da naj bo to idejna zasnova št. 1, naslednjič naj idejna
zasnova ponudi nekaj več, osnova pa naj bo število sedežev.
Župan se ni strinjal z navajanjem L. Žnidarja, da sta pridobitvi novega projekta samo udobni sedeži
in nova fasada. Pridobitev je veliko, in sicer: akustika, saj so pogoji za pevske in vokalne skupine
trenutno zelo slabi. Slabi pogoji so tudi za dramsko dejavnost – pridobitev projekta je sodobna
oprema. Pomemben je tudi izgled objekta in okolice – parka, ki trenutno ne predstavlja »viška
lepote«. Glede števila sedežev je podal za primerjavo nov kulturni dom v Občini Šentjur, ki ima 212
sedežev brez pomožnih (na Polzeli 228 brez pomožnih) ter trikrat več prebivalcev kot Občina
Polzela. Poleg tega je nastopajočim na odru bistveno boljše nastopati pred polno kot prazno
dvorano. Če bi se pokazal interes, bi se lahko kakšno dramsko delo tudi 2x ali 3x prodalo, vendar do
sedaj tega interesa ni bilo. Za manjša dramska dela pa nov kulturni center zadosti potrebam.
Predstavljen projekt je dobro zasnovan in projiciran na 25 let, saj je potrebno gledati za jutri. Pojasnil
je, da gre trend v to smer, da imajo ljudje čedalje manj prostega časa in ne obratno. Povedal je še, da
se zaveda, da je veliko stvari v občini bolj potrebnih kot je ta, vendar če želi občina pridobiti
nepovratna sredstva, mora imeti projekte pripravljene ter, ko se priložnost pojavi, le-to tudi
izkoristiti. Na koncu je še dodal, da je še vedno aktualno zemljišče pri TUŠ-u, vendar je cena v tem
trenutku previsoka. Projekt se še lahko spreminja, gre za idejo, ki pa je dobra in na nivoju.
L. Žnidarja je zanimalo, kakšna je površina novega objekta.
J. Grobelnik je povedal, da bo podatke o površini naknadno posredoval.
N. Ribič je predlagala, da KUD Polzela eno leto redno beleži število obiskovalcev in se potem izkaže
kakšno število sedežev potrebuje nov kulturni center.
Župan je odgovoril, da so ti podatki že zbrani in bodo svetnikom posredovani naknadno.
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B. Kralj Kos je povedala, da pozdravlja predstavljeno idejno zasnovo, saj je kultura zelo pomemben
del življenja. Izpostavila pa je, da se je potrebno odločiti, kakšno kulturo bo občina gojila: ljubiteljsko
ali tržno. Dobro bi bilo, da je število sedežev tolikšno, da bodo lahko učenci osnovne šole nekemu
dogodku lahko prisostvovali v dveh delih, kar pomeni približno 300. Predlagala je, da se za
povečanje kulturnega centra uporabi nekaj parkovnih površin in s tem pridobi dodatne sedeže.
Zaključila je še, da je potrebno otrokom kulturo prikazati na pravi način in v lepih prostorih, saj v
nasprotnem primeru, ne bodo imeli pravega odnosa do nje.
I. Pungartnik je povedal, da je pri pripravi te idejne zasnove sodeloval tudi predsednik KUD Polzela,
M. Slokar. Povedal je tudi, da je res obstajala želja po 500 sedežih, vendar je bil zaključek ta, da se v
neposredni bližini občine nahaja Kulturni dom Žalec in Spodnja Savinjska dolina ne potrebuje še
enega tako velikega objekta. Strinjal se je z navedbo župana, da ni prijetno nastopati pred pol prazno
dvorano in je potrebno razmišljati o tem, da bo objekt funkcionalen in ne predimenzioniran.
N. Kač je bil mnenja, da Občina Polzela ne potrebuje kulturnega doma z več kot 300 sedeži.
Pozdravlja novo ureditev parka.
M. Novak je povedala, da kot glasbenica komaj čaka na prostor, ki bo akustičen.
Župan je zaključil, da bodo v razpravi podani predlog vzeti na znanje pri nadaljnji obdelavi projekta.
Ad 5 / Seznanitev s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Polzela za leto 2014
I. Rutnik iz revizijskega podjetja Loris d. o. o. je svetnikom predstavila posamezna področja nadzora
poslovanja Občine Polzela za leto 2014.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občinski svet Občine Polzela se seznani s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine
Polzela za leto 2014.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 19.40 uri je župan prekinil sejo zaradi odmora. Seja se je nadaljevala ob 19.50 uri.
Ad 8 / Predlog sklepa o imenovanju članov Krajevnih odborov v Občini Polzela
N. Kač, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da je
komisija iz prvotno iz prispelih predlogov oblikovala predlog sklepa za imenovanje članov v
Krajevni odbor Polzela, Krajevni odbor Andraž nad Polzelo, Krajevni odbor Dobrič, Krajevni odbor
Založe in Krajevni odbor Podvin pri Polzeli. Ker za krajevne odbore Orove vasi, Brega pri Polzeli in
Ločice ni prispelo dovolj predlogov, so bili občani ponovno pozvani, da podajo predloge. Le te je
komisija obravnavala in naknadno podala nadomestni predlog sklepa, pri čemer so izoblikovane
liste kandidatov.
L. Žnidar je je pred glasovanjem, ob 19.51 zapustil sejno sobo.
Župan je podal predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
V KRAJEVNI ODBOR POLZELA se imenujejo:
1. Marko Slokar, Glavni trg 42 – predsednik
2. Peter Marjetič, Ob železnici 9
3. Danilo Turnšek, Pot na toplice 1
4. Edvard Jug, Pot na Vimperk 16
5. Tomaž Deberšek, Velenjska cesta 4
6. Majda Blagotinšek, Ob železnici 44
7. Ivan Kapitler, Ob železnici 36
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V KRAJEVNI ODBOR ANDRAŽ NAD POLZELO se imenujejo:
1. Mirko Meh, Andraž 7a– predsednik
2. Drago Jamnikar, Andraž 16 c
3. Marko Satler, Andraž 79
4. Matevž Ograjenšek, Andraž 97
5. Anton Brunšek, Andraž 113
6. Smiljan Dominković, Andraž 29
7. Aljaž Ograjenšek, Andraž 20 b
V KRAJEVNI ODBOR ZALOŽE se imenujejo:
1. Sergej Zabukovnik, Založe 80c – predsednik
2. Rado Zabukovnik, Založe 14
3. Franc Satler, Založe 42
4. Bogomir Žgank, Založe 38
5. Martin Vasle, Založe 62
V KRAJEVNI ODBOR DOBRIČ se imenujejo:
1. Franc Blagotinšek, Dobrič 6 – predsednik
2. Matej Čremožnik, Dobrič 41
3. Viktor Verdev, Dobrič 31
4. Jože Meklav, Dobrič 20
5. Andrej Zabukovnik, Dobrič 23a
V KRAJEVNI ODBOR PODVIN PRI POLZELI se imenujejo:
1. Bogdan Cehner, Podvin pri Polzeli 14 – predsednik
2. Igor Gaberšek, Podvin pri Polzeli 41a
3. Janez Prislan, Podvin pri Polzeli 21
4. Niko Hrašar, Podvin pri Polzeli 8a
5. Darko Uratnik, Podvin pri Polzeli 39
V KRAJEVNI ODBOR LOČICA OB SAVINJI se imenujejo:
1. Dušan Pajić, Prečna ulica 26 – predsednik
2. Darko Šalamon, Sončna cesta 90
3. Rok Bastl, Ločiška cesta 98
4. Samo Rednak, Sončna cesta 49
5. Ladislav Košec, Brinska cesta 4
6. Nenad Trkulja, Ločiška cesta 34
7. Jožef Tkavc, Ločiška cesta 23
V KRAJEVNI ODBOR BREG PRI POLZELI se imenujejo:
1. Darko Hlupič, Savinjski log 31 – predsednik
2. Irena Solar, Savinjska cesta 25
3. Janez Pogačnik, Cesta v Gaj 79
4. Peter Parašuh, Cesta v Gaj 52
5. Snežana Vybihal, Savinjska cesta 201
6. Jožef Ribič, Cesta v Gaj 77
7. Jasmin Mustafić Marjetič, Pod bregom 33
V KRAJEVNI ODBOR OROVA VAS se imenujejo:
1. Franc Žagar, Orova vas 9 – predsednik
2. Rado Trobina, Orova vas 10
3. Karmen Cvetko, Orova vas 1b
4. Drago Stropnik, Orova vas 1a
5. Boštjan Novak, Orova vas 14
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
L. Žnidar se je ob 19.53 vrnil v sejno sobo.
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Ad 9 / Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda
Osnovna šola Polzela
N. Kač je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji oblikovala
predlog o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda OŠ Polzela in občinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan sklep.
Župan je še dodal, da članom v Svetu zavoda Osnovna šola Polzela s 15. oktorom poteče mandat. V
svet zavoda ustanovitelj imenuje tri člane.
Župan je odprl razpravo.
I. Pungartnik je želel, da se poda natančnejša obrazložitev kandidatke Nataše Presečnik, saj le te
svetniki po večini ne poznajo, medtem, ko sta kandidata Valerija Pukl in Bojan Lenart svetnikom po
večini znana.
Mag. M. Močnik je predstavil kandidatko Natašo Presečnik in kandidata Bojana Lenarta.
M. Blagotinšek je predlagala, da bi bilo bolj primerno, da se v svet zavoda namesto bivše
ravnateljice, imenuje eden izmed članov občinskega sveta.
A. Potočnik je povedal, da so glede na strukturo imenovanja članov sveta zavoda, v svet imenovani
po večini pedagogi. Apeliral je, da sta dva pedagoga izmed danes predlaganih nepotrebna. Povedal
je, da bo občino bolj zanimalo finančno poslovanje, zato bi kandidati morali imeti drug profil,
manjka tudi kandidat iz občinskega sveta.
L. Žnidar je izpostavil, da je bil s strani predstavnikov učiteljev pozvan, da predstavi njihovo stališče.
Gre za kandidatko Valerijo Pukl, katero osebno pozna, jo ceni, saj je polzelsko šolo povzdignila na
visok nivo, vendar gre pri imenovanju za podoben primer, kot bi on sam kot bivši župan bil član
nadzornega odbora na občini. Predlaga, da se na njeno mesto imenuje nekoga drugega, ki bo
spremljal delo šole.
Župan je pojasnil, da gre sicer za nehvaležno vlogo tako za dosedanjo, kot za bivšo ravnateljico.
Povedal je, da kandidatka želi konstruktivno sodelovati v svetu zavoda. Prepričan je, da bodo
predlagani kandidati, predstavniki občine v pravem pomenu besede. Povedal je, da je z vsemi
kandidati že opravil razgovor, na katerem so zagotovili, da bodo sledili usmeritvam občine. Dodal
je še, da bo po njegovih informacijah v svet osnovne šole kot predstavnik staršev imenovan svetnik
F. Skutnik. Tako bo v svetu tudi član občinskega sveta. Predlagal je, da se predstavnike občine v
svetu, obdobno povabi na seje občinskega sveta.
Na vprašanje N. Ribič, kakšni so kriteriji za imenovanje, je župan odgovoril, da posebnih kriterijev
ni, bi pa bilo smiselno določiti kriterije za vsa imenovanja.
Župan je še dodal, da verjame, da učiteljskemu zboru ni po godu, da je v svetu šole bivši nadrejeni,
vendar ta ni tisti organ, ki vodi zavod. Imajo pa učitelji v svetu zavoda svoje predstavnike.
N. Kač je povedal, da se bo zaradi sorodstvene relacije s kandidatko Valerijo Pukl, iz glasovanja
izločil. Dodal je, da šola za ravnatelje, katere se je kandidatka udeleževala, poda veliko znanja in je
takšen kandidat za občino dobra izbira. Tudi ekonomist na tem področju, bi bil začetnik.
A. Potočnik je poudaril, da pri svoji razpravi ni razpravljal o kandidatki Valeriji Pukl, ampak se mu
zdi sedem pedagogov v celotnem svetu zavoda preveč.
F. Skutnik je povedal, da bo pri tej točki zadržan, saj je bil član sveta zavoda v prejšnjem mandatu.
Svet zavoda je v teh letih dobro sodeloval s stroko. Vsak član je odločal po svoji vesti. Se pa
pridružuje razpravi A. Potočnika in predlaga, da se zadeva še enkrat pretehta.
Župan je pojasnil, da je o predlogu potrebno glasovati, kajti mandat dosedanjim članom sveta
preneha v sredini oktobra.
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N. Kač je pred glasovanjem, ob 20.18 uri zapustil sejno sobo.
Župan je podal predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Za člane Sveta zavoda Osnova šola Polzela, se kot predstavniki Občine Polzela v mandatnem
obdobju 2015 – 2019, imenujejo:
- Valerija Pukl, Malteška cesta 5, 3313 Polzela,
- Bojan Lenart, Glavni Trg 53, 3313 Polzela,
- Nataša Presečnik, Savinjska cesta 55, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 9 članov občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta (L. Žnidar, D.
Krk, M. Blagotinšek, A. Potočnik).
N. Kač se je ob 20.20 uri vrnil v sejno sobo.
L. Žnidar je ob 20.21 uri zapustil sejno sobo.
Ad 10 / Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Polzela v skupščino JKP Žalec, d. o. o.
N. Kač je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na zadnji seji
obravnavala predlog župana, da se v skupščino JKP Žalec, d. o. o. imenuje strokovno sodelavko v
občinski upravi Magdo Cilenšek, saj trenutno najbolje pozna področje vodooskrbe ter odvajanje in
čiščenje odpadnih voda.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
V skupščino podjetja JKP Žalec, d. o. o., se imenuje predstavnica Občine Polzela:
- Magda Cilenšek, Podlog 9c, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 11 / Pobude in vprašanja - Register pobud
Pobud in vprašanj ni bilo.
Ad 12 / Razno
 Župan je svetnike seznanil z razpletom črpanja evropskih sredstev za projekt gradnje
kanalizacije na Polzeli in v Ločici. Povedal je, da je glede spornega pravnega vprašanja,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sledilo pravnemu in strokovnemu mnenju,
katerega je posredovala Občina Polzela in po štirih mesecih končno pričelo z izplačilom
sredstev. Rok za dokončanje del je 30. september, ki pa ni ogrožen. Svetnike je povabil na
prireditev – odprtje kanalizacije, katero Občina Polzela kot nosilka projekta pripravlja še z
Občinama Braslovče in Vransko in, ki bo v sredo, 7. oktobra ob 17.00 v Ločici.


Župan je svetnikom predstavil predlog sklepa o dodelitvi stanovanja v Cvetlični ulici 59 ter
okoliščine za sprejem sklepa.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Aleksandru RAUTER-ju, Glavni trg 29, p. Polzela, se odda v najem enosobno neprofitno
stanovanje tlorisne velikosti 54,15 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe
v Cvetlični ulici 59 (prej Polzela 234 pri Garant d. d. – v stečaju), p. Polzela.
V stanovanju bo bival tudi njegov sin Milenov Aleksandros - Spiridon Rauter.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


Župan je svetnikom predstavil predlog sklepa o podpisu Listine o prijateljstvu in
sodelovanju z Občino Destrnik ter razloge za podpis listine. Povedal je, da Društvo
upokojencev Andraž že goji prijateljske odnose z Društvom upokojencev iz Destrnika,
občini pa imata tudi druge skupne interese.
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Župana občin pa bosta s podpisom te listine izrazila željo in voljo za razvoj prijateljstva med
občani obeh občin, sodelovanje in razvoj gospodarskih in negospodarskih odnosov med
občinama ter spodbujanje aktivnosti za razvoj skupnih projektov za pridobivanje evropskih
sredstev.
Svetniki G. Terčak, I. Pungartnik, A. Mešič in N. Kač so pohvalili takšno ravnanje občine, saj je
sodelovanje nujno potrebno. N. Kač je izpostavil še, da bi se Občina Polzela lahko povezala tudi s
kakšno občino iz Nemčije.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP
Občina Polzela podpiše Listino o prijateljstvu in sodelovanju z Občino Destrnik.
Listino v imenu Občine Polzela podpiše župan Občine Polzela na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku, dne 1. 10. 2015.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.


Župan je vse svetnike povabil na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo na
predvečer občinskega praznika, v četrtek 1. oktobra, ob 18. uri, na gradu Komenda.



B. Kralj Kos je svetnike seznanila, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe na zadnji seji obravnaval ukrep odpust dolga in županu ter občinski upravi
predlaga, da ukrep prouči in Občina Polzela pristopi k Sporazumu o odpustu dolga.
Župan je odgovoril, da je predlog na mestu ter, da bo Občina Polzela k sporazumu pristopila.

Seja je bila končana ob 20.50 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
župan
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