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Številka: ………. 

Datum: 24. 6. 2019 

 

 

Z A P I S N I K  

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v ponedeljek, 24. 6. 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 (16.10), mag. 

Andrej Sevčnikar (16.10) in Anton Kanduti (16.45).   

 

Opravičeno odsotna: Dragica Sternad Pražnikar. 

 

Drugi navzoči: 

– Janez Tomšič, predsednik NO Občine Polzela (pri tč. 4) 

– Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela (pri tč. 5 in 6) 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave 

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

- 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 naslednji dnevni red:  

1. Predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 15. 4. 2019 in  

poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje 

3. Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 23. 4. 2019  

4. Seznanitev z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2019 

5. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v  

Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2019/2020 

6. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela 

7. Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 2018/2019 

8. Predlog Sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta JKP Žalec, d. o. o. 

9. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela –  1. obr. 

10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 1. obr. 

11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela –  1. obr. 

12. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti   

na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – skr. post. 
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13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah – skr. 

post. 

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave Občine Polzela – skr. post. 

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata– 

skr. post. 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turistično 

informacijskega centra Občine Polzela – skr. post. 

17. Predlog Sklepa o začetku postopka priprave OPPN z oznako »Kmetija Vasle Založe» 

18. Predlog sklepa o izvzemu iz javnega dobra 

19. Pobude in vprašanja 

20. Razno 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 6. redne seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 13  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 2/  Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 15. 4. 2019  

           in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje 

Župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 5. redne seje, ki je bila 15. 4. 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 13  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 3/Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 23. 4. 2019  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 1. izredne seje, ki je bila 23. 4. 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 13  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Seji sta se ob 16.10 pridružila svetnika mag. Andrej Sevčnikar in Monika Blagotinšek. 

 

 

 

Ad 4/  Seznanitev z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2019 

Z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2019 je svetnike seznanil predsednik 

Nadzornega odbora J. Tomšič, ki je tudi odgovarjal na posamezna vprašanja svetnikov. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela se seznani z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru 

v letu 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 5/  Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v  

           Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2019/2020 

Obrazložitev predloga je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela B. Sopčič.  
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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 2019/2020 v višini 49,30 delavcev: 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,3 pomočnikov vzgojiteljev, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec slepemu otroku z ostankom vida. 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v Osnovni šoli 

Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2019/2020. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2019 do 31. 8. 

2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta.  

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

 

Seji se je ob 16.45 pridružil svetnik Anton Kanduti. 

 

 

Ad 6/ Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela 

Obrazložitev predloga je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela B. Sopčič.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

V času od 1. junija do 30. septembra 2019, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za vrtec 

(počitniško odjavo). Rezervacijo 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. 

 

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 2018/2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 7/ Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok  

          v šolskem letu 2018/2019 

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

 

V razpravi so sodelovali M. Slokar, D. Hlupič, M. Močnik in F. Skutnik, A. Kanduti, M. 

Pečnik. F. Skutnik je predlagal, da se sklep dopolni tako, da se omeji zgornji znesek 

sofinanciranja. Župan je podal dopolnjen sklep na glasovanje.  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, 

kateri se bo udeležil letovanja, ki ga organizira Župnijski urad Griže, RK Žalec in DPM 

Žalec v višini 80 % cene, ki odpade na posameznega otroka, vendar največ 130 EUR. 

 

Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2018/2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 8/ Predlog Sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta JKP Žalec, d. o. o. 

Predolg sklepa je predstavil F. Skutnik. Pojasnil je, da je predlog obravnavala Komisija za 

mandatna vprašanja volitve in imenovanja ter občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela kot predstavnika ustanoviteljic občin Braslovče, Prebold, 

Polzela, Vransko in Tabor, v Nadzorni svet JKP Žalec, d. o. o., za mandatno obdobje 

2009-2023,  imenuje MIHAELA CENTRIHA, Loke 39, 3304 Tabor. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 9/  Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela –  1. obr. 

Predlog odloka je obrazložil mag. M. Močnik. Župan je še pojasnil, da je občina posredovala na 

Ministrstvo za javno upravo ter Skupnost občin Slovenije  povpraševanje v zvezi z izkušnjami 

oziroma prednosti in slabosti sistemov z eno in več volilnimi enotami.  Odgovor MJU je občina 

prejela ter posredovala svetnikom, odgovor SOS pa občina še ni prejela. Župan je svetnike 

pozval, da sodelujejo v javni razpravi. 

 

V razpravi, ki se je nanašala na razloge, ki zahtevajo sprejem odloka, ter cilje in rešitve predloga 

odloka, so sodelovali M. Slokar, F. Skutnik in B. Kralj Kos. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela v 1. obravnavi  in se ga poda v 

30 dnevno javno razpravo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 10/ Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 1. obr. 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ter cilje, ki bodo doseženi, je obrazložil župan. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela v 1. obravnavi  in se 

jih poda v 30 dnevno javno razpravo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 11/ Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela  

           –  1. obr. 

Predlog odloka je obrazložil mag. M. Močnik. Župan je še pojasnil razloge, cilje in rešitve 

predlaganih sprememb in dopolnitev. Župan je svetnike pozval, da kar največ sodelujejo v javni 

razpravi. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela v 1. 

obravnavi in se podajo v 30 dnevno javno razpravo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 12/ Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni  

             dejavnosti  na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu  

            – skr. post. 

Predolg odloka je predstavila A. Kočevar, direktorica občinske uprave. Pojasnila je še, da sta v 

času od sklica seje pa do današnje obravnave, prispeli tudi soglasji Ministrstva za zdravje in 

Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, katera mora občina pridobiti pred sprejemom 

koncesijskega akta. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1: 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni 

dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v 1. in 2. 

obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2 : 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni 

dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 13/  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah  

             – skr. post. 

Ad 14/  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem  

            področju Občinske uprave Občine Polzela – skr. post. 

Ad 15/  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega  

             obrata– skr. post. 

Ad 16/  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem  

            področju Občinske uprave Občine Polzela – skr. post. 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je za predloge odlokov, ki so na dnevnem redu pod 

točkami 13 do 16, podala skupno obrazložitev. S sprejemom Predloga Odloka o spremembi in 

dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah, Predloga Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela, 

Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata in 

Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega 

centra Občine Polzela, se ureja pravno formalna podlaga za izvajanje javne službe: 

organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma.  

 

V razpravi so sodelovali A. Košec, D. Hlupič, A. Kanduti, B. Kralj Kos, M. Slokar. 

 

B. Kralj Kos je predlagala, da se v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi režijskega obrata in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela zapiše, da poročilo o delu TIC 

Polzela in poročilo o delu režijskega obrata obravnava občinski svet. S predlogom so se strinjali 

župan in svetniki. 

 

Župan je podal na glasovanje Sklepa pod tč. 13. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1: 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih gospodarskih javnih 

službah v Občini Polzela v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2 : 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih gospodarskih javnih 

službah v Občini Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Župan je podal na glasovanje Sklepa pod tč. 14. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave Občine Polzela v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2 : 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave Občine Polzela . 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Župan je podal na glasovanje Sklepa pod tč. 15. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata 

v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2 : 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Župan je podal na glasovanje Sklepa pod tč. 16. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 1: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turistično 

informacijskega centra Občine Polzela v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP 2: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turistično 

informacijskega centra Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 17/  Predlog Sklepa o začetku postopka priprave OPPN z oznako  

             »Kmetija Vasle Založe» 

Predlog sklepa je obrazložila M. Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor. 
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Sklep o začetku postopka priprave OPPN z oznako »Kmetija Vasle Založe» 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 18/  Predlog sklepa o izvzemu iz javnega dobra 

Predlog sklepa je obrazložila M. Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 638/5, k. o. 982 

Podvin (ID 6900002), parc. št. 638/4, k. o. Podvin (ID 6900003), parc. št. 638/3, k. o. 

Podvin (ID 6900004), parc. št. 1985/16, k. o. 980 Andraž (ID 6947318), parc. št. 1979/22, 

k. o. 980 Andraž (ID 6947329) in parc. št. 1979/26, k. o. 980 Andraž (ID 6947323). 

 

Lastninska pravica na nepremičnini iz tč. I. preneha imeti značaj grajeno javno dobro in 

postane last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, matična št. 1357603. 

 

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

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 14/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

 

Ad 15/ Razno  

 M. Slokar je apeliral, da se naj občina opredeli do dejavnosti kurjenja plastike, ki se 

izvaja v PC Garant te naj o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe. 

Župan je pojasnil, da sta predstavnika podjetja Recman systems Ltd. na sestanku predstavila 

svojo proizvodnjo. Po besedah predstavnikov ne gre za kurjenje plastike, ampak podjetje 

odkupuje odpadno plastiko pri proizvodnji embalaže za živila, katero predela v granulat, ki je 

končni izdelek tega podjetja. Zaradi zavarovanja interesov občanov, pa je občina že tudi 

naročila izdelavo okoljevarstvenega poročila. 

 

 Župan je svetnike seznanil z objavljenim javnim razpisom za oddajo gostinskega lokala 

na gradu Komenda v najem. Rok za oddajo ponudbe je do 31. 7. 2019 do 10. ure. 

 

 Župan je svetnike seznanil z objavljenim javnim razpisom za podelitev občinskih 

priznanj; Rok za oddajo predlogov je do 20. 8. 2019. 

 

 

Seja  je bila zaključena ob 19. uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik 

Župan 


