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Z A P I S N I K
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,

ki je potekala v torek, 22. 6. 2021, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Maljan Močnik, Marko
Slokar, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, 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. Opravičeno odsoten: Darko I-Ilupič.

Drugi navzoči:
- Mag. Bemardka Sopčič, ravnateljica oš Polzela,- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
— Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor.

Seja se je začela ob 1800 uri Župan Jože Kužnikje uvodoma pozdravil vse navzoče članicein
člane občinskega sveta in vse ostale navzoče. Županje ugotovil, daje občinski svet sklepčen
Seja se je snemala.

Ad l/ Potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal umik 3. točke. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru v letu 2021 in 10 točke: Seznanitev z Letnim poročilom Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. za leto 2020, ter predlagal naslednji dnevni red:
l. Potrditev predloga dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in pregled sklepov

15. in 16. seje
3. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli

Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2021/2022
Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok
Predlog Sklepa o pristopu k projektu »Občina po meri invalidom
Predlog Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
Seznanitev s poročilom Adriaplin, d. o. o. o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020 in
plan gradnje 2021 v Občini Polzela
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela

0. Predlog Sklepa o predlaganju dodatnega kandidata za sodnika porotnika Okrožnega
sodišča Celje

11. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti CSD
Savinjsko— Šaleška

12. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta OI JSKD Žalec
13. Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
14. Predlog Cenika storitev Režijskega obrata Občine Polzela
15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
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16. Pobude in vprašanja
17. Razno

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
|
Potrdi se dnevni red 17. 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.

Ad 2/ Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
Zupan je svetnikom predstavil poročilo o realizaciji sklepov 15. in 16. seje. Razprave ni bilo.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
| Sprejme se zapisnik 16. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 22. 4. 2021.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v
Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2021/2022

Obrazložitev predloga soglasja je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela Mag. B. Sopčič.
Podrobneje je obrazložila potek vpisa otrok v vrtec ter s tem povezane zakonske normative,
metodologijo in druge predpise, ki so podlaga za oblikovanje oddelkov v vrtcu in oblikovanju
sistemizacije delovnih mest.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli
Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2021/2022 v višini 50,5 delavcev:

- 16 vzgojiteljev,
- 19 pomočnikov vzgojiteljev,
— 1 pomočnik ravnatelja,
- 14,5 tehničnih in ostalih delavcev,

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v Osnovni šoli
Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2021/2022.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2021 do 31. 8.
2022.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROT1« ni glasoval nihče.

Ad 4/ Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu'Polzela
Obrazložitev predloga je svetnikom podala ravnateljica OS Polzela Mag. B. Sopčič.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V času od 1. junija do 30. septembra 2021 lahko starši uveljavljajo rezervacijo za vrtec
(počitniško odjavo). Rezervacija lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni.

Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za program, v katerem je bil
otrok pred odjavo.



Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok
v šolskem letu 2019/2020

Predolg sklepa je predstavila A. Kočevar, direktorica občinske uprave.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Sklepa o pristopu k projektu »Občina po meri invalidov«
Župan J . Kužnik je predstavil predlog sklepa, namen in cilje. A. Kočevar, direktorica občinske
uprave je podrobneje predstavila še aktivnosti sveta za invalide in delovne skupine ter terminski
plan aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti, da občina piidobi certiHkat Občina po meri
invalidov.

Razpravljali so D. Sternad Pražnikar, A. Kanduti in M. Frankovič.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela sprejme pobudo Medobčinskega društva invalidov Žalec in
pristopi k projektu »Občina po meri invalidov«.

V svet za invalide se imenujejo.
1. Bojan Dolinšek, predst. Medobčinskega društva invalidov Žalec— predsednik

Mihael Frankovič, podžupan, predstavnik Občine Polzela— podpredsednik
Janez Hudej, predstavnik Društva paraplegikov JZ Štajerske
Milan Zupanc, predstavnik društva gluhih1n naglušnih Celje
Brane But, predstavnik medobčinskega društva slepihin slabovidnih Celje
Ivanka Venišnik, predstavnica društva Sožitje Žalec
Sonja Ramšak, poverjenica in predst. Medobčinskega društva invalidov Žalec

V delovno skupino se imenujejo:
1. Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, vodja

Mihael Frankovič, podžupan, namestnik vodje
Martina Lipičnik, članica občinskega sveta Občine Polzela
Jasna Gregorc, sodelavka v glavni pisarni, koordinatorka projekta
Bojan Dolinšek, predstavnik Medobčinskega društva invalidov Žalec, član
Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje'in prostor, članica
Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela, članica
Igor Pungartnik, predsednik Društva upokojencev Polzela, član
Eva Lenko, direktorica Doma upokojencev Polzela, članica

10. Marjana Šmajs, predsednica Medgenerac. društva Mozaik Generacij, članica
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in
bodo v upravi vrtca predhodno napovedali odsotnost otroka.

V skladu z veljavno zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega otroka.

Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2020/2021.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v Občini Polzela,
kateri se bo udeležil letovanja, v višini 80% cene programa, vendar ne več kot 130 EUR.

Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2020/2021.



Ad 7/ Predlog Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
Predlog odloka sta predstavila župan J . Kužnik in A. Kočevar, direktorica občinske uprave.

Rmrave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje v
prvi in drugi obravnavi.

Sprejme se Odlok o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 8/ Seznanitev s poročilom Adriaplin, d. o. o. o izvajanju koncesijske pogodbe
v

v letu 2020 in plan gradnje 2021 v Občini Polzela
Zupan J. Kužnik je podal uvodne besede k poročilu.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora
Občine Polzela

F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je svetnikom
predstavil predlog sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog Sklepa o predlaganju dodatnega kandidata za sodnika porotnika
Okrožnega sodišča Celje

F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je svetnikom
predstavil predlog sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA « je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani s poročilom Adriaplin, d. o. o. o izvajanju koncesijske pogodbe
v letu 2020 in plan gradnje 2021 v Občini Polzela.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela se za mandamo obdobje
2018-2022 imenuje Robert Šmid, Dvojna ulica 16, 3313 Polzela.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju, se za mandatno obdobje 2021—2026 iz
Občine Polzela dodatno predlaga Tatjano Tomažič, Ob Savinji 135, 3313 Polzela.

Predlagana kandidatsoglaša z imenovanjem za sodnika porotnika in izpolnjuje pogoje iz
42. člena Zakona o sodiščih.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.



Ad 11/ Predlog Skle a o imenovanju nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti CSD
Savinjsko — šaleška

F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je svetnikom
predstavil predlog sklepa.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za nadomestnega člana - predstavnika Občine Polzela v Svet lokalnih skupnosti CSD
Savinjsko—Šaleška, se imenuje Zdenko Jelen, Ob železnici 6, 3313 Polzela.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA « je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta OI JSKD Žalec
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je svetnikom
predstavil predlog sklepa.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Za člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Žalec -
predstavnika Občine Polzela, se imenuje Mijo Novak, Orova vas 11, 3313 Polzela.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 13/ Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
F. Skutnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je svetnikom
predstavil predlog sklepa.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela soglaša z imenovanjem Jolande Železnik, diplomirane
ekonomistke specialistke managementa, vstanujoče Kasaze 106, 3301 Petrovče za
direktorico Medobčinske splošne knjižnice Zalec.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 6 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

ali 141 Predlog Centru storitev Režijskega obrata Občine Polna: f

Župan J. Kužnik je svetnikom predstavil predlog sklepa.

Razprave ni bilo.



Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Cenik komunalnih storitev Režijskega obrata Občine Polzela:

Cena brez
em količina cena/em DDV

Postavitev prometne signalizacije
1.1. Polovična zapora

delo:
- pregledniško vozilo ur 1 25 EUR 25 EUR
— cestni delavec ur 1 15 EUR 15 EUR

material:
— prometni znaki - komplet (obrabnina) kom l 55 EUR 55 EUR
- dopolnilna tabla-nabava kom 1 30 EUR 30 EUR

skupaj polovična zapora dan l 125 EUR
1.2. Popolna zapora

delo:
- pregledniško vozilo ur 1 25 EUR 25 EUR
- cestni delavec ur 1 15 EUR 15 EUR

material:
- prometni znaki - komplet (obrabnina) kom l 55 EUR 55 EUR
- dopolnilna tabla-nabava kom 1 30 EUR 30 EUR

skupaj popolna zapora dan l 125 EUR
2. Odvoz smeti

delo:
- poltovomo vozilo ur l 25 EUR 25 EUR
- režijski delavec ur 2 15 EUR 30 EUR

skupaj odvoz smeti 55 EUR
3. Košnja trave m2 1 0,12 EUR 0, 12 EUR
4. Namestitev reklamnih panojev kom l 67 EUR 67 EUR
5. Delo s traktorjem s priključkom ur l 40 EUR 40 EUR
6. Delo z delovnim strojem ur l 50 EUR 50 EUR

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 15/ Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor je svetnikom predstavila predlog sklepa.

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Odvzame se status grajenega javnega dobra nepremičninam:

- parc. št. 643/5 (ID 6227843) k. o. 981 Dobrič,
- parc. št. 643/7 (ID 6227850) k. o. 981 Dobrič,

parc. št. 643/9 (ID 6227848) k. o. 981 Dobrič in
parc. št. 643/11 (ID 6227845) k. o. 981 Dobrič.

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 16/ Pobude in vprašanja
V roku 3 dni pred sejo ni prispela nobena pobuda ali vprašanje.

Ad 10/ Razno
o Župan je svetnike povabil na proslavo dneva državnosti ob 30. letnici samostojnosti

Republike Slovenije, ki bo v sredo, 24. junija 2021, ob 20.30 uri, v parku Šenek.

o F. Skutnik in B. Kralj Kos sta podala kritiko na odločitev odgovornih, da občina ni
pristopila k promociji v okviru Kolesarske dirke po Sloveniji, saj je tako izgubljena
velika priložnost za promocijo Občine Polzela.

Župan je odgovoril, da bo na naslednji kolesarski dirki Občina Polzela zagotovo pristopila k
sodelovanju.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske up ve

Jože Kužnik
Župan
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