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Številka: 011-3/2019-6 

Datum:  6. 6. 2019 

 

 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE  

ODBORA ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN KOMUNALNE ZADEVE, 

ki je bila v četrtek, dne 6. 6. 2019, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

 

Prisotni člani odbora:  Mihael Frankovič, Jožef Ribič, Igor Pungartnik, Ljubo Žnidar, Aljaž 

Košec in Darko Hlupič. 

 

Odsoten član odbora: mag. Andrej Sevčnikar. 

 

Ostali prisotni: 

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

- Petra Siter, poslovni sekretar 

 

Seja se je začela ob 17. uri. Sejo je vodil predsednik odbora Mihael Frankovič, ki je uvodoma 

pozdravil vse člane odbora in vse ostale navzoče ter ugotovil, da je prisotnih šest članov (6) in 

da je odbor sklepčen.  

 

 

Ad/1 Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik odbora je predlagal, da se doda nova točka 3. Imenovanje podpredsednika Odbora 

za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve. Točke 3., 4., 5., in 6. se preštevilčijo v 4., 5., 6. 

in 7. 

 

Predsednik odbora je tako predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje 

3. Imenovanje podpredsednika Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 

4. Obravnava sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta z oznako »Kmetija Vasle Založe« 

5. Obravnava pobude za spremembo dela občinskega odloka z oznako OLN nad Avtocesto 

6. Obravnava pobude za spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 

območja MO BP 02 – Bencinski servis Breg pri Polzeli 

7. Razno 
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Sprejet je bil naslednji SKLEP:  

Potrdi se spremenjen predlagan dnevni red 3. redne seje Odbora za prostorsko 

načrtovanje in komunalne zadeve. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih pet (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo šest (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad/2 Potrditev zapisnika 2. redne seje 

 

Zapisnik 2. redne seje Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve, ki je bila v torek, 

dne 9. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela, so člani odbora prejeli skupaj z gradivom 

v elektronski obliki. 

 

Predsednik odbora je zapisnik podal na glasovanje. Razprave ni bilo. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 2. redne seje Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo šest (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad/3 Imenovanje podpredsednika Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne  

 zadeve 

 

Predsednik odbora Mihael Frankovič je predlagal, da se za podpredsednika Odbora za 

prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve imenuje mag. Andrej Sevčnikar. 

 

Predsednik odbora je predlog podal na glasovanje. Razprave ni bilo. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Za podpredsednika Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve se imenuje 

mag. Andrej Sevčnikar. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad/4 Obravnava Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega  

 prostorskega načrta z oznako »Kmetija Vasle Založe« 

 

Magda Cilenšek je predstavila Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta z oznako »Kmetija Vasle Založe« 

 

Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. Razprave ni bilo. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Potrdi se predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta z oznako »Kmetija Vasle Založe« in se predlaga Občinskemu svetu 

Občine Polzela v obravnavo in sprejem. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad/5 Obravnava pobude za spremembo dela občinskega odloka z oznako OLN nad 

Avtocesto 

 

Magda Cilenšek je predstavila pobudo investitorja za spremembo dela občinskega odloka z 

oznako OLN nad Avtocesto na delu GP1 in GP2. Investitor želi zgraditi poslovni objekt, brez 

stanovanj. 

 

Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. Razpravljal je Ljubo Žnidar. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Odbor se je seznanil z vlogo za spremembo dela občinskega odloka z oznako OLN nad 

Avtocesto, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/07 in daje soglasje k uvedbi 

postopka v delu GP1 in GP2. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad/6 Obravnava pobude za spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za  

 del območja MO BP 02 – Bencinski servis Breg pri Polzeli 

 

Magda Cilenšek je predstavila pobudo za spremembo Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja MO BP 02 – Bencinski servis Breg pri Polzeli. 

 

Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. Razpravljal je Ljubo Žnidar. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Odbor se je seznanil z vlogo za spremembo dela občinskega odloka z oznako Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del območja MO BP 02 – Bencinski servis Breg pri 

Polzeli, ki je bil objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela - Uradne objave št. 1/15 

in daje soglasje k uvedbi postopka za spremembo namenske rabe v stanovanjsko pozidavo 

pod pogojem, da 100 % financiranje odloka prevzame pobudnik. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (6) članov komisije. 

»ZA« je glasovalo sedem (6) članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad/7 Razno 

 

Predsednik odbora Mihael Frankovič je prisotne člane seznanil, da se v obstoječih objektih 

Garanta izvajajo dejavnosti, ki okoljsko niso sporne. O tem in o predvidenih posegih znotraj te 

cone bodo stanovalci Savinjskega nabrežja obveščeni na skupnem sestanku po predhodnem 

povabilu. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.50. 

 

 

Zapisala: 

Petra Siter     Mihael Frankovič 

Poslovni sekretar  Predsednik Odbora za prostorsko načrtovanje 

in komunalne zadeve  


