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Številka: 900-2/2020-2 

Datum:       11. 8. 2020 

 

Z A P I S N I K  

2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v torek, 11. 8. 2020, ob 19. 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, Monika Blagotinšek in Anton Kanduti. 

 

Odsotni: Felix Skutnik, Dragica Sternad Pražnikar in mag. Andrej Sevčnikar. 

 

Seja se je začela ob 19. 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.  

 

 

Ad 1/  Potrditev dnevnega reda 

Župan je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje 

2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na 

območju Občine Polzela 

3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela 

4. Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 

5. Predlog Sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine 

Polzela  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se predlagan dnevni red 2. izredne seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 2/  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe  

           na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja  

           na območju Občine Polzela 

Direktorica občinske uprave A. Kočevar, je predstavila razloge za sprejem ter vsebino odloka.  

 

Razpravljali so B. Kralj Kos, A. Kanduti, D. Hlupič, A. Košec, mag. M. Močnik in B. Turnšek. 

Bili so si enotnega mnenja, da je obseg koncesije - 1,10 programa, ki se podeljuje preozek, saj 

koncesija teritorialno pokriva tudi Občino Braslovče in se ni spreminjala že 20 let ter, da bo 

moral novi koncesionar obravnavati samo in izključno otroke in mladostnike do 18. leta starosti. 

 

 



 2 

 

Župan je pojasnil, da bo občina posredovala pobudo za širitev mreže javne zdravstvene službe 

na Ministrstvo za zdravje ter Zavod za zdravstveno zavarovanje. Z novim koncesionarjem pa se 

dogovorila glede obravnave pacientov. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na 

območju Občine Polzela, v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na 

območju Občine Polzela 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 
 
 

Ad 3/  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe  

           na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine  

           Polzela 

Direktorica občinske uprave A. Kočevar, je predstavila razloge za sprejem ter vsebino odloka.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela v 1. in 

2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 
 
 

Ad 4/  Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 

Direktorica občinske uprave A. Kočevar, je obrazložila predlog sklepa. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela sklene pogodbo, s katero se uskladi 

zemljiškoknjižno stanje z dejanskim za nepremičnino z ID znakom: del stavbe 992-642-1. 

k. o. 992 Polzela stavba 642 del stavbe 1 (ID5623193), kar v naravi predstavlja stanovanje 

v izmeri 38,07 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu 205 c, 3313 Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 5/    Predlog Sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna  

             Občine Polzela za leto 2020. 

Župan je navzoče svetnike seznanil, da so  po e-pošti dne, 29. 7. 2020 prejeli Polletno poročilo o 

izvrševanju proračuna Občine Polzela za leto 2020. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se je seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine 

Polzela za leto 2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14  članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 
Seja  je bila zaključena ob 20.00. uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik, župan 

 


