Številka: 900-0009/2019-5
Datum: 10. 9. 2019

ZAPISNIK
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v torek, 10. 9. 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, Aleš Trbežnik, Bojana Kralj Kos, Silva
Meklav, Darko Hlupič, Blaž Turnšek in Felix Skutnik, Monika Blagotinšek, mag. Andrej
Sevčnikar in Anton Kanduti (16.30), Dragica Sternad Pražnikar (17.00) in Darko Hlupič
(17.40).
Drugi navzoči:
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor,
– Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline,
- Samo Sadnik, STV.
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 razširjen dnevni red, in sicer se za 13. točko doda točka 14. Predlog
Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019, 14. Predlog Sklepa o
sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod določeno vrednostjo in
ravnanja s premičnim premoženjem občine in 16. Predlog Cenika za najem Športne dvorane
Polzela, kot sledi:
1. Potrditev predloga dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 24. 6.
2019 in
poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje
3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2018
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2019
5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2019
6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet Osnovne šole
Polzela
7. Prelog sklepa o imenovanju člana Občine Polzela v Skupščino JKP Žalec, d. o. o.
8. Predlog Sklepa o določitvi izhodiščnih poštenih cen stavbnih, kmetijskih in
gozdnih zemljišč, ki jih Občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju
9. Predlog Sklepa o potrditvi Spremembe investicijskega dokumenta investicijskega
projekta Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe - Podsevčnik - 1. faza
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10. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela – 2. obr.
11. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 2. obr.
12. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela –
2. obr.
13. Predlog Sklepa o uvedbi postopka preštevilčenja stavb v naseljih Andraž, Dobrič, Podvin,
Orova vas in Založe
14. Predlog Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
15. Predlog Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod
določeno vrednostjo in ravnanja s premičnim premoženjem občine
16. Predlog Cenika za najem Športne dvorane Polzela
17. Pobude in vprašanja
18. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se 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/ Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 24. 6. 2019
in poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje
Župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 6. redne seje, ki je bila 24. 6. 2019.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2018
Uvodne besede k Poročilu o notranji reviziji za leto 2019 je podal župan.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se seznani s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za
leto 2018.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2019
Uvodne besede k Polletnemu poročilu o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2019 je podala
A. Kočevar, direktorica občinske uprave.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se seznani s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Polzela 2019.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2019
Obrazložitev predloga je svetnikom podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Felix Skutnik.
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V letu 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« se podeli DAVIDU KRKU
za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva v Občini Polzela ter
aktivno delovanje na športnem kulturnem, okoljskem in političnem področju, kar je za Občino
Polzela izrednega pomena.
Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« se podeli MARJANI ŠMAJS
Za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju socialnega varstva v Občini
Polzela, kar je za Občino Polzela izrednega pomena.
Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli FERDINANDU GLAVNIKU
za večletno udeležbo sodelovanje pri različnih prostovoljnih aktivnosti v Hortikulturnem
društvu, Planinskem društvu Polzela, Kulturnem društvu Cecilija in Župnijski Karitas Polzela.
Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli TAJANI VRBNJAK
za večletno udeležbo in aktivno ter nesebično sodelovanje pri različnih prostovoljskih
aktivnostih v Občini Polzela.
Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli IDI JEVŠNIK
za večletno aktivno in predano delo ter prispevek na likovnem področju v Občini Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Seji se je ob 16.30 pridružil A. Kanduti.

Ad 6/ Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice
v svet Osnovne šole Polzela
Obrazložitev predloga je svetnikom podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Felix Skutnik.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za člane Sveta zavoda Osnova šola Polzela, se kot predstavniki Občine Polzela v
mandatnem obdobju 2019 – 2023, imenujejo:
- Valerija Pukl, Malteška cesta 5, 3313 Polzela,
- Felix Skutnik, Dobrič 38 b, 3313 Polzela,
- Ivan Kapitler, Ob železnici 36, 3313 Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Prelog sklepa o imenovanju člana Občine Polzela v Skupščino JKP Žalec, d. o. o.
Obrazložitev predloga je svetnikom podal župan.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V skupščino podjetja Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., se imenuje predstavnica
Občine Polzela:
- Magda Cilenšek, Podlog 9c, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
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 določitvi izhodiščnih poštenih cen stavbnih, kmetijskih in gozdnih
zemljišč, ki jih Občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju
Predolg sklepa je predstavil župan.
V razpravi so sodelovali A. Košec, A. Kanduti. Mag. M. Močnik in B. Kralj Kos.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Sklep o določitvi izhodiščnih pravičnih cen stavbnih, kmetijskih in gozdnih
zemljišč, ki jih občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju.
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 potrditvi Spremembe investicijskega dokumenta investicijskega
projekta Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe - Podsevčnik - 1. faza
Predolg sklepa je predstavila M. Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdijo se Spremembe investicijskega dokumenta investicijskega projekta Obnova
lokalne ceste LC 490371 Založe - Podsevčnik - 1. faza.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Seji se je ob 17.00 pridružila D. Sternad Pražnikar.
Ad 10/ Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela – 2. obr.
Predlog odloka v drugi obravnavi je obrazložil župan.
V razpravi je M. Slokar, ki je želel, da se njegova izjava zapiše povedal, da gre za enostransko
pripravljeno gradivo. V gradivu niso omenjene slabosti ali pa finančne posledice volilnega
sistema z eno volilno enoto. Določena stopnja demokracije se s predlogom odloka ukinja. Je
mnenja, da je lahko teoretično iz centra Polzele izvoljenih večina svetnikov in bo površinski
delež območja občine brez svetnikov. Mnenje MJU se interpretira v prid predlaganemu sistemu.
Ne vidi razlogov, da se ta sistem menja. Apeliral je, da je potrebno predvideti tudi črni scenarij,
če le ta obstaja. M. Slokar poudarja, da je pomembno od kod svetnik prihaja, kot izvoljen
funkcionar pa mora delovati v dobro občine.
F. Skutnik in Mag. M. Močnik se nista strinjala z mnenjem M. Slokarja in podpirata sprejem
volilnega sistema z eno volilno enoto.
B. Kralj Kos je pojasnila, da se nagiba k ohranitvi dosedanjega sistema, saj volilni sistem z eno
volilno enoto dopušča večjo možnost, da ne bo enakomerne zastopanosti v občinskem svetu.
A. Kanduti, D. Sternad Pražnikar in A. Trbežnik so bili mnenja, da ni potrebno hiteti s
spremembo volilnega sistema in si je potrebno za analizo vzeti še dodaten čas.
Župan je podal še zaključno obrazložitev predlaganega odloka ter podal odlok na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov občinskega sveta,
»PROTI« so glasovali 4 svetniki (B. Kralj Kos, M. Slokar, M. Blagotinšek in S. Meklav).
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Ad 11/ Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 2. obr.
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta v drugi obravnavi je obrazložil Mag. M. Močnik,
predsednik Statutarno pravne komisije.
Razpravljala je B. Kralj Kos.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ob 17.40 se je seji pridružil D. Hlupič.
Ad 12/ Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela
– 2. obr.
Predlog odloka ter v javni razpravi podane pripombe, je predstavil župan.
Mag. M. Močnik je predlagal, da občinska uprava pripravi pravilnik o delu kolegija občinskega
sveta.
Razpravljala sta B. Kralj Kos in M. Slokar.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 13/ Predlog Sklepa o uvedbi postopka preštevilčenja stavb v naseljih Andraž, Dobrič,
Podvin,Orova vas in Založe
Predlog sklepa je obrazložil župan.
V razpravi so sodelovali A. Košec, F. Skutnik in S. Meklav.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V naseljih Andraž, Dobrič, Podvin, Založe in Orova vas, se zaradi zagotavljanja boljše
orientacije v naselju, uvede postopek preštevilčenja stavb.
Postopek preštevilčenja bo izvedla geodetska uprava po predhodnem posvetovanju z
osebami z območja, na katero se spremembe nanašajo. Prehodno posvetovanje bo
opravljeno s strani Občine oziroma Krajevnih odborov za posamezno naselje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 14/ Predlog Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
Predlog sklepa je obrazložila A. Kočevar, direktorica občinske uprave.
Razpravljali so B. Kralj Kos, mag. M. Močnik in A. Košec.
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 se dopolni z
- Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženjem (obr – 1)
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 15/ Predlog Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
pod določeno vrednostjo in ravnanja s premičnim premoženjem občine
Predlog sklepa je obrazložil župan.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela do vrednosti 20.000 EUR za
nepremičnino in do 50.000 EUR na leto, sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Polzela sprejme župan.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela Polzelan,
poročevalec Občine Polzela in velja za leta 2019, 2020, 20221 in 2022.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 16/ Predlog Cenika za najem Športne dvorane Polzela
Predlog sklepa je obrazložil župan.
Po razpravi, v kateri so sodelovali mag. M. Močnik, B. Kralj Kos, F. Skutnik, D. Sternad
Pražnikar, A. Trbežnik in A. Kanduti, je župan zaradi odprtih vprašanj in nedorečenosti,
predlagal, da se točka 16 umakne z dnevnega reda.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Obravnava Cenika za najem Športne dvorane na Polzela pod tč. 16, se umakne z
dnevnega reda.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 17/ Pobude in vprašanja
Svetniki Liste Jožeta Kužnika so v roku, kot ga določa poslovnik podali pobude in vprašanja,
kot sledi.
1. Pobudo, da se nemudoma pristopi k iskanju in pripravi zanimive kadrovske ponudbe za
zaposlitev zdravnika pripravnika oz. specializanta s področja pediatrije v naši
zdravstveni ustanovi.
Župan je pojasnil, da se občina te problematike zaveda in bo delala v smeri, da pridobi ustrezen
kader.
2. Pobudo, da se na Direkcijo za infrastrukturo poda ponovna, odločnejša zahteva za
ureditev varnega prečkanja regionalne ceste pri obeh avtobusnih postajališčih v Ločici.
Župan je pojasnil, da je občina že večkrat pobudo s predlogom rešitve posredovala na DRSI za
prehod za pešce. Pobudi so zavrnili z obrazložitvijo, da ni primernega mesta za prečkanje, ni
pločnika….
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3. Pobudo za takojšnjo sanacijo usedenega terena v križišču pri Cimpermanu.
Župan je povedal, da bo občina bo pobudo posredovala vzdrževalcu državne ceste in na DRSI.
4. Pobudo, da pristojni v občinski upravi, lastnika Zadružnega doma v Ločici pozove k
trajni rešitvi propadajočega objekta.
Župan je pojasnil, da je lastnik bil pozvan k ureditvi stanja prvič že v 2013, v 2015 in nazadnje
2018 jeseni. Vodstvo zadruge bo predlog občine proučil.
5. Vprašanje, kako je organizirano praznjenje uličnih in ostalih košev za smeti, ki so
postavljeni na celotnem območju Občine Polzela. Ali obstaja seznam vseh postavljenih
košev za smeti in ali je izdelana sistematika pregleda in praznjenja košev? Pri tem
vprašanju dajemo pobudo, da se v občinskem glasilu Polzelan objavi številka telefona,
na katero lahko občani pokličejo in povedo, kje je potrebno izprazniti koš.
Župan je pojasnil, da je seznam košev in ostalih odlagališč smeti vzpostavljen, praznjenje
izvaja Režijski obrat občine.
6. Vprašanje, ali sofinancirana društva in izvajalci dejansko izpolnjujejo svoje obveze
poročanja in kakšen je nato postopek revidiranja prejetih poročil in spremljanja
finančne uspešnosti delovanja sofinanciranih društev ter nosilcev in izvajalcev
programa športa?
Župan je pojasnil, da na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programov društev za tekoče leto se
izvajalec zavezuje, da bo občini dostavil vsebinsko in finančno letno poročilo o namenski rabi
sredstev iz omenjene pogodbe, najpozneje do 28. februarja naslednjega leta. Pred iztekom roka,
občina društva še dodatno pozove. Do sedaj društva za nerealizirane projekte denarja niso
vračala.

Ad 18/ Razno

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave
Jože Kužnik
Župan
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