
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: ______________ 

Datum:              18. 6. 2020 

 

 

Z A P I S N I K  

11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v četrtek, 18. 6. 2020, ob 17. uri, v gostilni Cizej na Polzeli 

 

 

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Marjan Močnik, Mihael 

Frankovič, Marko Slokar, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Darko Hlupič, Silva Meklav, Blaž 

Turnšek, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Dragica Sternad 

Pražnikar, Aljaž Košec, Bojana Kralj Kos in Felix Skutnik. 

 

Drugi navzoči: 

– Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela (pri tč. 3, 4 in 5) 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Monika Hauptman, finančnica,  

– Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

– Mija Čulk, Višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo, 

– Rok Železnik, strokovni sodelavec za infrastrukturo, 

– Samo Sadnik, STV, 

– Tone Tavčer, Utrip. 

 

Seja se je začela ob 17. 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. Potrditev predloga dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o 

realizaciji sklepov 10. redne seje 

3. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2019 

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

Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2020/2021 

5. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela 

6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok 

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2019: 

– Glasbena šola Risto Savin Žalec 

– Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

– II. Osnovna šola Žalec 

– UPI Ljudska univerza Žalec 

8. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2019 
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9. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela 

10. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 2. obravnava 

11.  Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije 

Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 

12. Predlog Sklepa o imenovanju glavnega in odgovornega urednika Polzelana, 

poročevalca Občine Polzela 

13. Predlog Mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Polzela 

14. Poročilo poveljnika štaba CZ Občine Polzela o aktivnostih v času epidemije 

Covid-19 

15. Pobude in vprašanja 

16. Razno 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 11. redne seje 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 2/  Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

           in poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje 

Razprave ni bilo. Župan J. Kužnik je podal zapisnik 10. redne seje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik  10. redne seje, ki je bila 9. 1. 2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 3/ Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2019 

Obrazložitev Letnega poročila 2019 je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela B. Sopčič.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Ravnateljica OŠ Polzela B. Sopčič je svetnikom predstavila še finančni vidik vpliva epidemije 

Covid-19 na poslovanje OŠ Polzela. 

 

 

 

Ad 4/  Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v  

           Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2020/2021 

Obrazložitev predloga soglasja je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela 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. 

 

Razpravljal je A. Kanduti. Opozoril, je na napačen seštevek delovnih mest v sistemizaciji. B. 

Sopčič je pojasnila, da je spremljevalec slepemu otroku z ostankom vida sistemiziran izven 

sistemizacije. 
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa s popravkom. 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 2020/2021 v višini 50,5 delavcev: 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,5 pomočnikov vzgojiteljev, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec slepemu otroku z ostankom vida (DM izven sistemizacije). 

 

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

Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2020/2021. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2020 do 31. 8. 

2021. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 5/ Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela 

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

 

Razpravljali so A. Kanduti, F. Skutnik, D. Strnad Pražnikar in M. Slokar. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

V času od 1. junija do 30. septembra 2020, 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 2019/2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasovali 1 član (A. Kanduti). 

 

 

 

Ad 6/ Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok  

          v šolskem letu 2019/2020 

Predolg sklepa je predstavila M. Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo. 

 

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 2019/2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 7/  Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2019 

Uvodne besede k posredovanim letnim poročilom je podal župan J. Kužnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet  Občine Polzela se seznani z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2019: 

Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, II. Osnovna šola 

Žalec in UPI Ljudska univerza Žalec. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 8/ Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2019              

M. Hauptman, finančnica je podala obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Polzela 

za leto 2019. 

 

Razpravljala sta A. Kanduti in B. Kralj Kos. 

 

B. Kralj Kos je podala vprašanje, kolikšna je celotna vrednost investicije na nogometnem 

igrišču na Bregu. Župan je odgovoril, da bo odgovor posredovan naknadno. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 9/ Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana  

          Nadzornega odbora Občine Polzela 

Predlog sklepa, katerega občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja je svetnikom predstavil predsednik F. Skutnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela se  imenuje Albina Coceja, 

Pod bregom 7, 3313 Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 10/ Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 2. obr. 

Predlog odloka je predstavil župan J. Kužnik.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi . 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 11/ Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije  

            Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 

Predlog odloka je predstavil župan J. Kužnik. Pojasnil je, da je pripravljavcem odloka pri 

pripravi izpadla registracija dejavnosti 55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov, katero mora 

podjetje registrirati iz razloga, da bo Občina Žalec lahko prenesla postajališča in parkirišča za 

avtodome v upravljanje JKP Žalec, d. o. o. 
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Razprave ni bilo.  

 

Župan je podal predlog odloka za dopolnitvijo, da s klasifikacija dejavnosti dopolni s  šifro: 

55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 

podjetja Žalec, d. o. o. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 12/ Predlog Sklepa o imenovanju glavnega in odgovornega urednika Polzelana, 

            poročevalca Občine Polzela 

Predlog sklepa je predstavil župan J. Kužnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Za glavno in odgovorno urednico občinskega glasila Občine Polzela POLZELAN, 

poročevalec Občine Polzela, se za mandatno dobo 3 let (2020-2023), imenuje Alenka 

Kočevar, Na zelenici 6, 3311 Šempeter.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 13/ Predlog Mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Polzela 

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

predlog sklepa. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela podaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Eve Lenko, 

univ. diplomirane pravnice, roj. 9. 12. 1971, stanujoče Šentrupert 32, 3303 Gomilsko, za 

direktorico Doma upokojencev Polzela, za mandatno obdobje petih let (2020-2025). 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 14/ Poročilo poveljnika štaba CZ Občine Polzela o aktivnostih v času epidemije Covid-19 

I. Pungartnik, poveljnik Štaba CZ Občine Polzela je vsebinsko predstavil aktivnosti v času 

epidemije Covid-19.  

 

V razpravi so sodelovali B. Kralj Kos, Mag. M. Močnik in A. Kanduti. 

 

Župan se je zahvalil poveljniku Štaba CZ Igorju Pungartniku za dobro opravljeno delo ter 

svetnikom in svetnicam za tvorno sodelovanje v času epidemije Covid-19. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela se je seznanil s poročilom poveljnika Štaba CZ Občine 

Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 15/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 
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Ad 16/ Razno  

• Župan J. Kužnik je svetnike seznanil, da se Občina Polzela že nekaj mesecev 

spoprijema z velikim problemom zagotavljanja pitne vode. Vzroka za nastalo stanje sta 

med drugim: suša, in okvara na primarnem vodovodnem sistemu Vransko–Braslovče–

Polzela, iz katerega se Občina Polzela v pretežni meri oskrbuje s pitno vodo. Občina 

Polzela si prizadeva, da gospodinjstva v naselju Polzela ne bi ostala brez vode, kot se je 

to nekajkrat zgodilo v zadnjih treh mesecih. V ta namen je aktivirala gasilce GPO 

Polzela in PGD Žalec, da so izvedli akcije in pripeljali vodo iz Žalca ter napolnili 

rezervoar na Polzeli. Povedal je, da je bil na njegov poziv sklican svet ustanoviteljev 

JKP Žalec. d. o. o., na katerem so sprejeli določene sklepe za dolgoročno rešitev 

problema. 

 

• Župan J. Kužnik je vse prisotne povabil na proslavo ob dnevu državnosti, ki bo v soboto 

20. 6. 2020 v Andražu nad Polzelo. 

 

• D. Hlupič je predlagal, da se v turistično ponudbo občine vključi tudi Jakobova pot, ki 

poteka po delu Polzele. 

 

• Župan J. Kužnik je svetnike seznanil, da je Občina Polzela na javnem pozivu za oddajo 

gostinskega lokala na gradu Komenda v najem  izbrala najemnika Atelje Q. 
 

• A. Košec je predlagal, da se v Polzelanu v rubriki kmetijstvo del nameni tudi lokalnim 

pridelovalcem hrane. 

 

 

Seja  je bila zaključena ob 19.45 uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 


