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16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,

ki je potekala v četrtek, 22. 4. 2021, ob 18. uri,
na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja — Teams

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Mmjan Močnik, Marko
Slokar, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Darko Hlupič, Silva Meklav, Blaž Turnšek, Monika
Blagotinšek (ob 18.20 un'), mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Aljaž Košec, Felix Skutnik,
Bojana Kralj Kos, Dragica Stemad Pražnikar in Mihael Frankovič.

Drugi navzoči:
— Robert Ratkovič, predsednik NO Občine Polzela,
- Mag. Bemardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela,- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,- Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor.

Seja se je začela ob 18.00 uri. Župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče članice in
člane občinskega sveta in vse ostale navzoče. Na podlagi poimenskega izjavljanja ob začetku
videokonference, je župan ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Seja se je snemala. Župan je
pojasnil, da bo tudi glasovanje o posameznem sklepu potekalo s poimenskim izjavljanjem.

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
l. Potrditev predloga dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora

Občine Polzela za leto 2021
4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2020
5 Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih uvodov za leto 2020:

- Glasbena šola Risto Savin Žalec
Medobčinska splošna knjižnica žalec
II. Osnovna šola Žalec
UPI Ljudska univerza Žalec
ZD Jožeta Potrate Žalec

Predlog Sklepa o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Občine Polzela
Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta II. OŠ Žalec
Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec
Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta GŠ RS Žalec

0. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občin Spodnje Savinjske doline v
Razvojni svet Savinjske regije za 2021-2027

ll. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Polzela
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12. Predlog Sklepa o razrešitvi predstavnika občine Polzela v Svet lokalnih skupnosti
CSD Savinjsko - šeleška

l3. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v
Občini Polzela

14. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
15. Pobude in vprašanja
16. Razno

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
[ Potrdi se dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ob 18.20 se je seji pridružila M. Blagotinšek.

éd 2/ Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
Zupan J. Kužnik je pojasnil, da bo poročilo o sprejetih sklepih na 15. seji občinskega sveta
posredovano skupaj s poročilo te 16. seje OS.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
| Sprejme se zapisnik 15. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 13. 4. 2021. ]

Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Seznanitev z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela
za leto 2021

R. Ratkovič, predsednik NO Občine Polzela je predstavil Letni program nadzora Nadzornega
odbora v letu 2021 po posameznih točkah

Razpravljal je F. Skutnik, D. Sternad Pražnikar in A. Kanduti.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela se seznani z Letnim programom nadzora Nadzornega
odbora v letu 2021.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA « je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Osnove šole Polzela za leto 2020
Mag. B. Sopčič je svetnikom predstavila letno poročilo Osnovne šole za leto 2020.

Razpravljal je D. Hlupič, A. Kanduti, A. Košec, D. Stemad Pražnikar, B. Kralj Kos, M.
Frankovič in F. Skutnik.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
I Občinski svet se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2020.
Pred glasovanjem je bilo navzočih l 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.



Ad 5 l Predlo Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili avnih zavodov za leto 2020:
GŠ RS Zalec, Medobčinska splošna knjižnica Zalec, II.OŠZalec,
UPI Ljudska univerza Žalecin ZD Jožeta Potrate Žalec

Pred glasovanjem je bilo navzočih l 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Sklepa o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Občine Polzela
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval l član 64. Kanduti).

Ad 7/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta II. OŠ Žalec
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih l 7 članov občinskega sveta.
»m« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo l 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Razprave ni bilo. Občinski svetje sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2020: Glasbena šola
Risto Savin Zalec,! Medobčinska splošna knjižnica Zalec, II. Osnovna šola Zalec, UPI
Ljudska univerza Zalec, ZD Jožeta Potrate Zalec.

Razprave ni bilo. Občinski svet je Sprejel naslednji SKLEP:
Za nadomestnega namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Polzela, se imenuje
Jasna Gregorc, Glavni trg 23, 3313 Polzela.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, se kot predstavnika soustanoviteljic Občin
Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno obdobje 2021-2025
imenujeta:

- predstavnica iz Občine Braslovče: Katja Tomažič, Parižlje 68a, 3314 Braslovče,
- predstavnica iz Občine Vransko: Sonja Cencelj, Jeronim 50, 3305 Vransko.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V svet zavoda Zdravstvenega dom Dr. Jožeta Potrate Žalec, se kot predstavnika
soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno
obdobje 2021-2025 imenuje:

- predstavnik iz Občine Vransko: Marjan Pečovnik, Vransko 130, 3305 Vransko.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.



Ad 9/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta GŠ RS Žalec
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občin Spodnje Savinjske
doline v Razvojni svet Savinjske regije za 2021—2027

F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga Sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih l 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 11/ Predlog Sklepa o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Polzela
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga Sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih I 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo l 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Predlog Sklepa o razrešitvi redstavnika občine Polzela v Svet lokalnih
skupnosti CSD Savinjsko — geleška

F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
obrazložitev predloga sklepa.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V svet zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec, se kot predstavnika soustanoviteljic
Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno obdobje 2021—2025

imenujeta:
- predstavnik Občine Tabor: Sebastjan Videc, 3304 Tabor,
- predstavnik Občine Prebold: Miha Fonda, Latkova vas 189, 3312 Prebold.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V Razvojni Svet Savinjske regije za obdobje 2021-2027, se imenuje Jožeta Kužnika,
župana Občine Polzela.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SIG..EP:
Ugotovi se, da Janezu Tomšiču, Podvin pri Polzeli 207, 3313 Polzela, preneha članstvo v
Nadzornem Odboru Občine Polzela, zaradi odstopa.

Z mesta člana Nadzornega odbora Občine Polzela, imenovanim s Sklepom Občinskega
sveta, št. 900-4/2018-10, z dne 19. 12. 2018, se razreši Jana Tomšič, Podvin pri Polzeli
207, 3313 Polzela.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.



Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 1 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 13/ Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Polzela

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je obrazložila predlog Sklepa.

Razpravljali so A. Kanduti, M. Slokar, D. Stemad Pražnikar, F. Skutnik, B. Kralj Kos in D.
I-Ilupič.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Polzela v višini:

- 19,67 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 25,08 EUR/uro za delo v nedeljo,
- 26,88 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan.

Ob upoštevanju subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:

- 3,64 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 4,72 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 5,08 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. 2021 dalje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih l 7 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROT1« so glasovali 3 člani (A. Kanduti, M
Slokar in D. StemadPražnikar).

Ad 14/ Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
P. Siter višja svetovalka za okolje in prostor je obrazložila predlog sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta.
»ZA « je glasovalo l 7 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Razprave ni bilo. Občinski svet je Sprejel naslednji SIG..EP:
Ugotovi se, da Marku Verdevu, Dobrič 79, 3313 Polzela, preneha članstvo v Svetu
lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška, zaradi odstopa.

Z mesta člana v Svetu lokalnih skupnosti CSD Savinjsko—Šaleška, imenovanim s Sklepom
Občinskega sveta, št. 013-1/2018-2, z dne 20. 3. 2019, se razreši Marka Verdeva, Dobrič
79, 3313 Polzela.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Razprave ni bilo. Občinski svet je Sprejel naslednji SHEP:
Nepremičninam parc št. 1090/18, k. o. 992 Polzela (ID 7141102) in parc. št. 1117/2, k. o.
992 Polzela (ID 7124350), se odvzame status grajenega javnega dobra.

Lastninska pravica na nepremičninah iz 1. člena preneha imeti status grajeno javno
dobro in postane last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, matična številka
1357603000, do celote.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela —

Uradne objave.



Ad 9/ Pobude in vprašanja
o Župan je svetnikom predstavil pobudo F. Skutnika, ki se nanaša na iskanje

izvajalca, ki bi imel interes vzpostavitve optične telekomunikacije v zgornjem delu
občine (Andraž, Dobrič). Prebivalci v zgornjem delu občine imajo velike težave s
telekomunikacijo (internet). Ker je danes to že vsakdanje in je vedno večja potreba
po tej storitvi, bi bilo prav, da se prične z iskanjem izvajalca oz. ponudnika, ki bi
izkazal zanimanje za vzpostavitev takšne infrastrukture.

Župan je odgovoril, da je s podjetjem T2 podpisan dogovor o poslovnem sodelovanju o
izgradnji optičnega obrežja. Trenutno je v teku gradnja v naselju Breg, sledi preostali nižinski
del, nato pa tudi višinski del občine.

Ad 10/ Razno
o Župan je svetnike seznanil, da se vodstvo KK Hopsi dogovarja s potencialnim

parterjem, kateri želi s finančnim vložkom pristopiti k delovanju društva. Ko bodo
razgovori končani, bo več informacij o tem bo podal predsednik kluba.

o Na vprašanje F. Skutnika, ki se nanaša na predlog občana glede postavitve
horizontalne ovire od frizerstva Zore proti železnici in naprej kapeli ob regionalni
cesti, je župan odgovoril, da je postopek reševanja tovrstnih zadev takšna, da se
vloga najprej posreduje krajevnemu odboru, ta pa poda predlog na Občino Polzela,
kjer predlog po strokovni plati obravnava Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in o predlogu odloči.

o F. Skutnika je zanimalo ali je Občina Polzela že stopila v kontakt z Občino Šmartno
ob Paki glede prijave nezakonitega delovanja mobilne asfaltne baze Kamnolom
Podgora pristojni inšpekcijski službi, ki je ekološko sporna. Poudaril je, da je
uvedba skupnega postopka nujna, saj je Vaška skupnost Podgora prijavo že podala,
vendar neuspešno. Apeliral je, da se vloži prijava do naslednje seje OS.

Župan je pojasnil, da sta se z županom Občine Šmartno ob Paki dogovorila, da bosta občini
pripravili skupno prijavo inšpekcijski službi, kljub vsemu pa se mora Občina Šmartno ob Paki
predhodno uskladiti še z Vaško skupnostjo Podgora. Do naslednje seje.

o B. Tumšek je svetnike seznanil, da je je Kmetijska zadruga Polzela podpisala prodajno
pogodbo za prodajo nepremičnine (sušilnice v Ločici) trenutnemu najemniku
nepremičnine Vodeja d. o. o.. Kaj bo kupec z nepremičnino naredil, pa še ni znano.

Seja je bila zaključena ob 21 55 uri. (
Zapisala: " * \
Alenka Kočevar Jože Kužnik
Direktorica obči sk upra e Župan
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