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Številka: 900-5/2019-4 

Datum: 15. 4. 2019 

 

Z A P I S N I K  

5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Marjan Močnik, Mihael 

Frankovič, Marko Slokar, Aljaž Košec, Milan Pečnik, Dragica Sternad Pražnikar, Aleš 

Trbežnik, Bojana Kralj Kos, mag. Andrej Sevčnikar, Silva Meklav, Darko Hlupič, Blaž Turnšek 

in Felix Skutnik. 

 

Opravičeno odsotna: Monika Blagotinšek in Anton Kanduti. 

 

Drugi navzoči: 

– Gorazd Kozmus, ravnatelj GŠ RS Žalec (pri tč. 3) 

– Jolanda Železnik, direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec (pri tč. 3) 

– Petra Petrovič Pražnikar, ravnateljica II. OŠ Žalec (pri tč. 3) 

– Franja Centrih, direktorica UPI Žalec (pri tč. 3) 

– mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela (pri tč. 4 in 5)  

– Aleksandra Geršak Podbreznik, Inštitut za urejanje prostora d. o. o.  (pri tč. 8) 

– Janez Tomšič, predsednik NO Občine Polzela (pri tč. 13) 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave 

– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor 

– Mija Satler, višja svetovalka za družbene dejavnosti in kmetijstvo 

– Monika Hauptman, finančnica 

– Petra Siter, poslovna sekretarka 

- Samo Sadnik, STV 

– Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline 

 

Seja se je začela ob 16. uri. Župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče članice in 

člane občinskega sveta in vse ostale navzoče ter ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Seja se 

je zvočno snemala. 

 

 

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 

Župan je predlagal naslednji dnevni red:  

Dnevni red:  

1. Predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 20. 3. 2019 in 

poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje 

3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2018: 

– Glasbena šola Risto Savin Žalec 

– Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

– II. Osnovna šola Žalec 

– UPI Ljudska univerza Žalec 
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4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2018 

5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcih Polzela 

6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 39 KPR 

LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV 

7. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 03 KPR BP v 

naselju Breg pri Polzeli 

8. Predlog Sklepa o Lokacijski preveritvi v naselju Breg pri Polzeli   

9. Predlog Sklepa o določitvi najemnine poslovnih prostorov v ZD Polzela 

10. Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini 

Polzela  

11. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2018 

12. Predlog Sklepa o potrditvi spremembe poteka meje med Občino Polzela in Občino Žalec 

13. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora v letu 2019 

14. Pobude in vprašanja 

15. Razno 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 5. redne seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Ad 2/  Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 20. 3. 2019  

           in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje 

Župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje. Razprave ni bilo. 

 

Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 4. redne seje, ki je bila 20. 3. 2019 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 3/  Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2018 

Letna poročila javnih zavodov za leto 2018 so predstavili G. Kozmus, ravnatelj GŠ RS Žalec, J. 

Železnik, direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec, P. Petrovič  Pražnikar, ravnateljica 

II. OŠ Žalec, F. Centrih, direktorica UPI Žalec. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet  Občine Polzela se seznani z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2018: 

Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, II. Osnovna šola 

Žalec in UPI Ljudska univerza Žalec. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 4/  Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2018 

Letno poročilo Osnovne šole Polzela za leto 2018 je predstavila ravnateljica mag. Bernardka 

Sopčič. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 

2018. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 5/  Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcih Polzela 

Obrazložitev predloga Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcih Polzela je svetnikom podala 

M. Satler, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo. Dodatna pojasnila je podal župan J. 

Kužnik. Predsednik Odbora za negospodarstvo M. Slokar, je povedal, da je odbor k predlogu 

sklepa podal pozitivno mnenje. Odbor je podal tudi priporočilo, da se pripravi enoten predlog, 

ki bo z OŠ Polzela usklajen. 

 

Razpravljali sta B. Kralj Kos in D. Sternad Pražnikar. 

 

Ravnateljica B. Sopčič je odgovorila na zastavljeno vprašanje svetnice B. Kralj Kos na temo 

izterjave dolga v višini 20.000 evrov, ki je nastal z neplačilom vrtca.  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

V OŠ Polzela, OE Andraž in Polzela se za programa predšolske vzgoje (6-9 ur) določijo 

cene, ki znašajo mesečno na otroka: 

− prvo starostno obdobje …………… 462,27 EUR 

− drugo starostno obdobje ……….… 395,51 EUR 

  

S sprejetjem tega Sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu 

Polzela, št.: 6020-1/2018-1 z dne 20. 2. 2018 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – 

Uradne objave, št. 2/2018). 

  

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – 

Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 6/  Predlog Odloka o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu –  

           OPPN za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV 

Postopek sprejema OPPN je predstavila M. Cilenšek, podsekretarka za gospod., okolje in 

prostor. A. Geršak Podbreznik iz Inštituta za urejanje prostora d. o. o. je podrobno predstavila 

območje, ki ga zajema OPPN ter spremljajočo prometno in gospodarsko javno infrastrukturo. 

M. Frankovič, predsednik Odbora za prostorsko načrtovanje je pojasnil, da je odbor k predlogu 

odloka podal pozitivno mnenje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 39 

KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 7/  Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu –  

           OPPN za del EUP 03  KPR BP v naselju Breg pri Polzeli   

A. Geršak Podbreznik iz Inštituta za urejanje prostora d. o. o. je podrobno predstavila območje, 

ki ga zajema OPPN ter spremljajočo prometno in gospodarsko javno infrastrukturo. M. 

Frankovič, predsednik Odbora za prostorsko načrtovanje je pojasnil, da je odbor k predlogu 

odloka podal pozitivno mnenje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o Občinskem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 03  KPR BP v 

naselju Breg pri Polzeli. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 8/  Predlog Sklepa o Lokacijski preveritvi v naselju Breg pri Polzeli   

Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi je predstavila M. Cilenšek, podsekretarka za gospod., 

okolje in prostor. M. Frankovič, predsednik Odbora za prostorsko načrtovanje je pojasnil, da je 

odbor k predlogu sklepa podal pozitivno mnenje. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v 

zbirki prostorskih aktov 1137 v naselju Breg pri Polzeli. 

 

Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in začne 

veljati naslednji dan po objavi.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 9/  Predlog Sklepa o določitvi najemnine poslovnih prostorov v ZD Polzela 

M. Satler, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo je podala obrazložitev predloga 

sklepa ter pojasnila razloge za povišanje najemnine za 1 evro/m
2
. Dodatna pojasnila je podal 

župan J. Kužnik.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Cena najema poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Polzela znaša 5 EUR / m
2
. 

 

Cenik najema začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine 

Polzela – Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 10/  Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  

             v Občini Polzela  

M. Satler, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo je podala obrazložitev predloga 

sklepa, s katerim občinski svet daje soglasje k višji ceni socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Polzela, pri čemer Občina Polzela sofinancira 80 % te cene. Dodatna 

pojasnila je podal župan J. Kužnik. Predsednik Odbora za negospodarstvo M. Slokar, je 

povedal, da je odbor sprejel sklep in občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k višji ceni 

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela, cena storitve za 

uporabnika pa naj ostane v enaki višini kot do sedaj. 

 

Razpravljali so F. Skutnik, D. Sternad Pražnikar, M. Slokar, M. Močnik, M. Lipičnik in D. 

Hlupič. 

 

Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa, s katerim se poda soglasje k višji ceni socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela, pri čemer Občina Polzela 

sofinancira 80 % te cene, v naslednjem besedilu: 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu v Občini Polzela v višini: 

   - 17,61 EUR/uro za delo na delovni dan, 

   - 22,46 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

   - 21,65 EUR /uro za delo v nedeljo. 

  
Ob upoštevanju 80 % subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Polzela za uporabnika: 

- 3,26 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 4,23 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 4,07 EUR/uro za delo ob nedeljah. 
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Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 6 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 članov občinskega sveta  

(M. Lipičnik, D. Hlupič, mag. M. Močnik, M. Pečnik, D. Sternad Pražnikar, A. Trbežnik, B. 

Kralj Kos, mag. A. Sevčnikar, S. Meklav)  

SKLEP NI BIL SPREJET. 

 

Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa, s katerim se poda soglasje k višji ceni socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela, pri čemer ostane cena za 

uporabnika enaka kot do sedaj. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Polzela v višini: 

   - 17,61 EUR/uro za delo na delovni dan, 

   - 22,46 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

   - 21,65 EUR /uro za delo v nedeljo. 

  

Končna cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela za 

uporabnika znaša: 

   - 3,18 EUR/uro za delo na delovni dan, 

   - 4,10 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

   - 3,95 EUR/uro za delo ob nedeljah. 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – 

Uradne objave, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.  

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 Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2018 

M. Hauptman, finančnica je podala obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Polzela 

za leto 2018. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2018. 

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 potrditvi spremembe poteka meje med  

             Občino Polzela in Občino Žalec 

M. Cilenšek, podsekretarka za gospod., okolje in prostorje obrazložila Predlog Sklepa o 

potrditvi spremembe poteka meje med Občino Polzela in Občino Žalec. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Meja med Občino Polzela in Občino Žalec se spremeni tako, da se: 

1. preneseta iz Občine Žalec v Občino Polzela nepremičnini 

parc. št. 1478/2 in parc. št. *333,  obe v k. o. 994 Zalog, 

2. preneseta iz Občine Polzela v Občino Žalec nepremičnini 

parc. št. 1729/2 in parc. št.  959, obe v k. o. 979 Ponikva. 

  

Občinski svet Občine Polzela potrdi navedeno spremembo, kot je predstavljena v 

Obrazcu 1, št. 174_151-1 z dne 12. 9. 2018, ki ga je pripravila Geodetska uprava 

Republike Slovenije. 

  

Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in začne veljati 

z naslednji dan po objavi obeh občin. 
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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 seznanitvi z Letnim programom nadzora  

             Nadzornega odbora v letu 2019 

J. Tomšič, predsednik Nadzornega odbora je predstavil Letni program nadzora v letu 2019. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora v letu 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.   

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 14/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

Ad 15/ Razno  

 A. Kočevar, direktorica občinske uprave je povedala, da je bila na uvodnem sestanku 

krajevnih odborov podana pobuda, da se na spletni strani občine, kjer so navedeni 

svetniki in svetnice dodajo e-naslovi. 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Na spletni strani občine, se pri podatkih o občinskih svetnicah in svetniki dodajo še e- 

naslovi, ki se uporabljajo za pošiljanje gradiva za seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 B. Kralj Kos je apelirala, da je na TIC Polzela potrebno pripraviti vzvode za povečanje 

prihodkov iz  naslova vodenih ogledov, saj so le-ti od lanskega leta padli za 30 %. 

 

 
Seja  je bila zaključena ob 20. uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik, župan 

 


