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ZAPISNIK
4. seje Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Polzela

Seja je bila dne 28. 11. 2015 v sejni sobi Občine Polzela, Malteška cesta 28, Polzela.
Seja se je začela ob 18:00 uri.
Sejo je vodil predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Polzela (v nadaljevanju:
komisija) mag. Marjan Močnik (v nadaljevanju: predsedujoči).
Predsedujoči je najprej preveril število prisotnih članov in članic (v nadaljevanju: članov) komisije ter
ugotovil, da je prisotnih vseh 5 članov.
Prisotni člani komisije so: mag. Marjan Močnik, Monika Blagotinšek, Zoran Lukner, Dragica Sternad
Pražnikar in Izidor Jelen. Predsedujoči je ugotovil, da je komisija sklepčna.
Predsedujoči je ugotovil, da so na seji prisotni še:
 Jože Kužnik, župan Občine Polzela (v nadaljevanju: občina),
 Igor Pungartnik, podžupan občine,
 Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave občine,
 Tanja Mavrič, uslužbenka občinske uprave občine, zadolžena za finance,
 Magda Cilenšek, uslužbenka občinske uprave občine, zadolžena za gospodarstvo, okolje in
prostor,
 Matjaž Murgelj, uslužbenec občinske uprave občine, zadolžen za infrastrukturo in komunalo in
 Jerneja Svetko, uslužbenka občinske uprave občine, zadolžena za družbene zadeve.

V skladu z 2. odstavkom 51. člena v zvezi 7. odstavkom 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Polzela1 (v nadaljevanju: poslovnik) zapisnik o seji napiše direktorica občinske uprave.
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Polzelan, poročevalec Občine Polzela, št. 7/2013 in 3/2015.

1. Točka: Potrditev dnevnega reda 4. seje komisije
Predsedujoči je prebral dnevni red 4. seje komisije, ki je bil članom posredovan z vabilom za sejo, in
sicer:
1. Potrditev dnevnega reda 4. seje Statutarno pravne komisije
2. Potrditev zapisnika 3. seje Statutarno pravne komisije z dne 28. 5. 2015
3. Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016
4. Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo na žige
5. Pobude, predlogi in vprašanja
6. Razno
Predsedujoči je vprašal, ali ima kdo kaj za dodati k dnevnemu redu: bodisi, da se posamezna zadeva
umakne z dnevnega reda ali da se dnevni red razširi ter morebitni drugi predlogi.
Predsedujoči ugotovi, da ni predlogov za spremembo dnevnega reda, zato daje dnevni red na
glasovanje. Komisija je sprejela naslednji:
SKLEP
Potrdi se dnevni red 4. seje komisije.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo pred glasovanjem na seji prisotnih 5 članov komisije, da je »ZA« glasovalo 5
članov in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da je bil dnevni red 4. seje komisije soglasno sprejet.

2. Točka: Potrditev zapisnika 3. seje komisije z dne 28. 5. 2015
Predsedujoči je prisotne seznanil z zapisnikom 3. seje komisije, ki je bila dne 28. 5. 2015, kateri jim je
bil posredovan v prilogi vabila za sejo, ter navzoče vprašal, ali ima kdo kaj za dodati k temu zapisniku
oz. morebitne pripombe na vsebino zapisnika. Predsedujoči je ugotovil, da ni pripomb, zato je dal
zapisnik na glasovanje. Komisija je sprejela naslednji:
SKLEP
Potrdi se zapisnik 3. seje komisije z dne 28. 5. 2015.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo pred glasovanjem na seji prisotnih 5 članov komisije, da je »ZA« glasovalo 5
članov in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da je bil zapisnik 3. seje komisije soglasno sprejet.

3. Točka: Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016
Predsedujoči je prisotne seznanil z gradivom, ki se nanaša na Osnutek Proračuna Občine Polzela za
leto 2016, katero jim je bilo posredovano zraven vabila za sejo, in sicer:
- Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016, I. Splošni del (7 strani),
- Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016, II. Posebni del (20 strani) in
- Obrazložitev Osnutka Proračuna Občine Polzela za leto 2016 (5 strani). 2
Predsedujoči je predlagal, da Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016 najprej obrazloži Tanja
Mavrič, uslužbenka občinske uprave občine, zadolžena za finance.
Tanja Mavrič je podala obrazložitev, normativnega dela proračuna. Povedala je, da izračuna primerne
porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 Ministrstvo za finance občinam še ni
posredovalo, ker pogajanja med Skupnostjo občin in vlado še vedno potekajo. Po zadnjih obvestilih z
dne 5. 11. 2015 znaša izhodišče za občine 536 evrov povprečnine na prebivalca, vlada pa vztraja na
predlogu v višini 522 evrov. Pri planiranju prihodkovne strani so bila vzeta izhodišča povprečnih
podatkov iz leta 2015. Pri pripravi izračuna primerne porabe je bila upoštevana povprečnina 525
evrov na prebivalca - ob upoštevanju izračunane vsote korigiranih kriterijev v višini 0,977898.
Prihodkovna stran znaša 5.752.900 evrov.
Vsi ostali prihodki so planirani zgolj na primerjavo realizacije preteklih let oziroma na posredovane
podatke javnih podjetij, katera imajo vpliv na prihodkovni strani v letu 2016. Dohodnina predstavlja
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Datum nastanka Obrazložitve Osnutka Proračuna Občine Polzela za leto 2016 ni naveden.
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54% vseh prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov, ki predstavljajo 26% celotnega
proračuna, so prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU iz strukturnih skladov. Ostali
prihodki, to so lastni prihodki, so planirani v višini 20% proračunskih sredstev. Odhodki so planirani
v višini 5.766.900 evrov. Za investicijske odhodke in transfere je v letu 2016 namenjeno 48% proračuna
oziroma 2.744.200 evrov. 52% predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki. Najvišji odstotek
odhodkov te skupine predstavljajo odhodki namenjeni proračunski postavki izobraževanje in sicer
44%, ali 1.328.000 evrov. V računu finančnih terjatev in naložb, prodaje kapitalskih ali katerih drugih
deležev v letu 2016 ni predvideno. Ravno tako ni načrtovanih izdatkov za dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev. V računu financiranja ni predvidenega zadolževanja. Planiran znesek odplačil
dolga pa znaša 200.000 evrov. Bilanca prihodkov in odhodkov v letu 2016 izkazuje prihodke v višini
5.752.900 evrov in odhodke 5.766.900 evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki znaša 14.000 evrov. Ob upoštevanju odplačil dolga iz bilance računa financiranja v višini 200.000 evrov, bo
pokrivanje primanjkljaja iz sredstev prenesenih konec leta v predvideni višini 214.000 evrov.
Predsedujoči je predlagal, da Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016 obrazloži še župan Jože
Kužnik.
Župan je še dodal, da proračun za leto 2016 ni ravno investicijsko naravnan, saj bi v letu 2016 morala
biti višina povprečnine 671 evrov na prebivalca. Višina povprečnine bi morala pokrivati tekoče stroške
in transfere občin, vendar občine te stroške že komaj obvladujejo. Izpostavil pa je najpomembneje
investicije v občini.
Nato je sledila razprava članov komisije. Po končani razpravi je bila povzeta vsebina njihovih pripomb
in predlogov, ki se vsebinsko nanašajo na:
- nepravilno ime akta,
- premajhno število predvidenih sej delovnih teles občinskega sveta,
- pomanjkljivo obrazložitev s podatki, iz katerih bi se lahko ugotovilo gospodarnost in
smotrnost predvidenih vlaganj oz. investicij,
- opredelitev lastništva objekta sanacije KD Andraž,
- obrazložitev zneskov predvidenih vlaganj oz. investicij, ki niso podkrepljeni z verodostojnimi
podatki (npr. predračun, ponudba, projekt..),
- nujnost obrazložitve nadaljevanja rekonstrukcije rojstne hiše Neže Maurer,
- potrebo po utemeljitvi povečanja zneska za dejavnosti športnih društev iz 18.000,00 na
88.000,00 EUR in
- nujnost, da se pred dodelitvijo novih sredstev KD Hopsi Polzela upošteva ugotovitve
Nadzornega odbora Občine Polzela.
Predsedujoči je ugotovil, da ni drugih pripomb in predlogov, zato je dal dane pripombe in predloge
na Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016 na glasovanje. Komisija je sprejela naslednji:
SKLEP
Pisne in obrazložene Pripombe in predloge na Osnutek Proračuna Občine Polzela za leto 2016
predsednik komisije posreduje županu do dne 16. 11. 2015.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo pred glasovanjem na seji prisotnih 5 članov komisije, da je »ZA« glasovalo 5
članov in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da so bile dane pripombe in predlogi na Osnutek Proračuna Občine
Polzela za leto 2016 soglasno sprejeti.

4. Točka: Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb,
ki se nanašajo na žige
Predsedujoči je prisotne seznanil s Predlogom Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela 3 glede
določb, ki se nanašajo na žige, kateri jim je bil posredovan v prilogi vabila za sejo.
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Razpravo ni bilo, zato je predsedujoči Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela dal na
glasovanje. Komisija je sprejela naslednji:
SKLEP
Sprejme se Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo
na žige.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo pred glasovanjem na seji prisotnih 5 članov komisije, da je »ZA« glasovalo 5
članov in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da je bil Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine glede
določb, ki se nanašajo na žige, soglasno sprejet.

5. Točka: Pobude, predlogi in vprašanja
Predsedujoči je navzoče vprašal, če ima kdo kakšno pobudo, predlog ali vprašanje, ki se nanaša na
obravnavane zadeve oz. delo komisije. Predsedujoči je ugotovil, da ni nobene pobude, predloga ali
vprašanja.

6. Točka: Razno
Predsedujoči je navzoče seznanil z Delovodnikom komisije, kjer je trenutno evidentiranih 8 zadev, od
katerih je 6 zadev rešenih, 2 pa sta v reševanju, in sicer:
1) Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela (rešeno na 2. seji komisije)
2) Predlog Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela (rešeno na 3. seji komisije)
3) Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo na
ustanovitev krajevnih odborov (rešeno na 3. seji komisije)
4) Predlog Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela glede določb,
ki se nanašajo na obveščanje članov in članic občinskega sveta o sejah delovnih teles
občinskega sveta (rešeno na 3. seji komisije)
5) Mnenje komisije glede določb poslovnika, ki se nanašajo na glasovanje, odgovor članu
občinskega sveta Ljubu Žnidarju (rešeno na 3. seji komisije)
6) Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo na žige
občine (rešeno na 4. seji komisije)
7) Predlog Statuta Občine Polzela – komplet (ODPRTO)
8) Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – komplet (ODPRTO)
Predsedujoči je navzoče seznanil z vsebino dopisa Ministrstva za javno upravo,4 ki se nanaša na
strokovni nadzor občinskih predpisov (statut, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega
odbora), kateri bo izveden koncem novembra 2015.
Dragica Sternad Pražnikar je povedala, da bi se prejetem poročilu o nadzoru morala sestati komisija in
ga obravnavati.
Seja je bila končana ob 19:00 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave
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mag. Marjan Močnik, univ. dipl. pravnik
predsednik komisije

Št. 037-40/2015-2 z dne 25. 9. 2015.
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