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Številka: ______________ 

Datum:              22. 9. 2020 

 

 

Z A P I S N I K  

12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v torek, 22. 9. 2020, ob 18. uri, v posebni sobi gostilne Cizej na Polzeli 

 

 

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

Slokar, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Darko Hlupič, Silva Meklav, Blaž Turnšek, Monika 

Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Aljaž Košec in Felix Skutnik. 

 

Opravičeno odsotni: Bojana Kralj Kos, Dragica Sternad Pražnikar in Mihael Frankovič. 

 

Drugi navzoči: 

– Lado Košec, poveljnik GPO Polzela (pri tč. 9), 

– Ivan Kotnik, predsednik PGD Polzela (pri tč. 9), 

– Rok Bastl, poveljnik PGD Ločica ob Savinji (pri tč. 9), 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Monika Hauptman, finančnica,  

– Samo Sadnik, STV, 

– Tone Tavčer, Utrip. 

 

Seja se je začela ob 18. 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  razširitev dnevnega reda s točkama 10. Predlog Sklepa - mnenje k 

imenovanju ravnatelja Glasbene šole Risto Savin Žalec in 11. Predlog Sklepa o sprejemu 

pobude o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje, dosedanji 11. in 12. 

točka pa po postaneta 13. in 14. točka, kot sledi: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

3. Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2020 

5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2020 

6. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Občinske volilne komisije Občine Polzela  

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskih taksah 

8. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najema grobnega prostora 



 2 

9. Predstavitev investicij PGD Polzela in PGD Ločica ob Savinji 

10. Predlog Sklepa - mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Risto Savin Žalec  

11. Predlog Sklepa o sprejemu pobude o spremembi meje med Občino Polzela in 

Mestno občino Velenje 

12. Pobude in vprašanja 

13. Razno  

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 2/  Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

           in poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje 

Razprave ni bilo. Župan J. Kužnik je podal zapisnik 11. redne seje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik  11. redne seje, ki je bila 18. 6. 2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 3/  Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

           in poročilo o realizaciji sklepov 2. izredne seje 

Razprave ni bilo. Župan J. Kužnik je podal zapisnik 2. izredne seje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik  2. izredne seje, ki je bila 11. 8. 2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 4/  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2020 

Predlog rebalansa je pripravila M. Hauptman, finančnica. 

 

Razpravljali so A. Kanduti, M. Slokar, F. Skutnik in A. Trbežnik. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o rebalansu 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. 

 

 

 

Ad 5/  Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2020 

Obrazložitev predloga sklepa je svetnikom podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja F. Skutnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

V letu 2020 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela: 

 

I. Naziv Častni občan Občine Polzela s podeli ERNESTU OBERMAYERJU za 

posebno pomembna dejanja, delo in zasluge pri vzpostavitvi lastne muzejske zbirke 

starih traktorjev, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju turizma, ugledu in 

uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju. 
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II. Grb Občine Polzela se podeli IGORJU PUNGARTNIKU za dolgoletno, 

prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju kulture in športa, kar predstavlja 

njegovo življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled Občine Polzela ter za 

požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v času 

spopadanja z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2. 

 

Grb Občine Polzela se podeli JOŽETU KRKU za dolgoletno, prizadevno, predano 

in uspešno delovanje na društvenem področju, na področju ohranjanja zgodovine in 

razvoja kraja Andraž, kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je izredno 

pomembno za ugled Občine Polzela. 

 

 

III. Plaketa Občine Polzela se podeli VERI OŽIR za  prizadevno delo na društvenem 

področju ter neprecenljivo dobrodelno ter humanitarno aktivnost v Občini Polzela. 

 

Plaketa Občine Polzela se podeli JADRALNEMU DRUŠTVU MALTEZER za 

deseto obletnico aktivnega delovanja, izvajanje dobrodelnih akcij in uspešno razvijanje 

športne dejavnosti v Občini Polzela. 

 

Plaketa Občine Polzela se podeli SRVACIJU PIŽORNU za prizadevno in uspešno 

delo na društvenem področju ter področju prostovoljstva v Občini Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 6/  Predlog Sklepa o razrešitvi člana Občinske volilne komisije Občine Polzela  

Obrazložitev predloga sklepa je svetnikom podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja F. Skutnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Ugotovi se, da Damjanu Jevšniku, Dobrič 39, 3313 Polzela preneha članstvo v Občinski 

volilni komisiji Občine Polzela, zaradi odstopa. 

 

Z mesta nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Polzela, imenovanim s 

Sklepom Občinskega sveta, št. 011-6/2018-1, z dne 19. 6. 2018, se razreši Damjana 

Jevšnika, Dobrič 39, 3313 Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 7/  Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskih taksah 

Odlok spremembi Odloka o občinskih taksah je svetnikom predstavila direktorica občinske 

uprave A. Kočevar. 

 

Razpravljal je M. Slokar. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah 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 spremembi odloka o občinskih taksah. 

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 8/  Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najema grobnega prostora 

Predlog sklepa je predstavil župan J. Kužnik.  

 

V razpravi so sodelovali F. Skutnik, Mag. M. Močnik, A. Trbežnik in M. Slokar. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Najemnike grobnih prostorov na pokopališču Polzela s številkami C-198, C-199, C-200, 

C-201, C-202, C-203 in C-204 ter C-173, C-174, C-175, C-176 in C-177, se zaradi listja in 

plodov, ki odpadajo z bukve, oprosti plačila najemnine.  

 

Z najemniki Občina Polzela sklene pogodbo o brezplačni uporabi grobnega prostora. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član (F. Skutnik). 

 

 

 

Ad 9/  Predstavitev investicij PGD Polzela in PGD Ločica ob Savinji 

L. Košec, poveljnik GPO Polzela, Ivan Kotnik, predsednik PGD Polzela in Rok Bastl, poveljnik 

PGD Ločica ob Savinji so predstavili razloge za zamenjavo dotrajanih vozil GV-1 v PGD 

Polzela in GVM-1 v PGD Ločica ob Savinji, izhodišča za izbiro novega tipa vozila, ocenjeno 

vrednost investicije, način financiranja ter predlog za potrditev nakupa dveh vozil GV-1 za PGD 

Polzela in Ločica ob Savinji. 

 

Župan J. Kužnik je povedal, da so investicije del proračuna, zato se bodo po današnji 

predstavitvi svetniki s predstavitvijo seznanili. 

 

V razpravi sta sodelovala F. Skutnik in M. Slokar. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani z načrtovanima investicijama: nakupa dveh vozil GV-1 za PGD 

Polzela in Ločica ob Savinji. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 10/  Predlog Sklepa - mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Risto Savin Žalec  

Obrazložitev predloga sklepa je svetnikom podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja F. Skutnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela daje Gorazdu Kozmusu, Stritarjeva ulica 10, 3310 Žalec, 

pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 13 članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član (A. Košec). 

 

 

 

Ad 11/  Predlog Sklepa o sprejemu pobude o spremembi meje med Občino Polzela 

             in Mestno občino Velenje 

Obrazložitev predloga Sklepa je svetnikom podal župan J. Kužnik. 

 

F. Skutnika je zanimalo, kakšni stroški bodo nastali in kdo jih bo plačal. Župan je povedal, da 

stroški niso predvideni in jih za Občino Polzela ne bo. 
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela sprejme pobudo občanov, stanujočih na naslovih Andraž 

nad Polzelo 42, 43, 44, 45, 45A, 45B in 45C s prošnjo za priključitev k Mestni Občini 

Velenje. 

 

Občinska uprava pripravi strokovna gradiva kot predpogoj za pripravo Odloka o 

spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 15/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

 

Ad 16/ Razno  

• Župan J. Kužnik je svetnike seznanil s predlogom svetnice D. Sternad Pražnikar o 

možnosti sklica seje občinskega sveta na daljavo s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo ter 

predsednika Statutarno pravne komisije Mag. M. Močnika zadolžil pa pripravo 

Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta z določbo »Sklic seje na daljavo«. 

 

• Župan J. Kužnik je svetnike povabil na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, 

ki bo 1. 10. 2020 ob 18. uri v Ločici ob Savinji. 

 

• Na vprašanje A. Trbežnika, ali je občinska uprava pripravljena na morebitno oddaljeno 

delo od doma v primeru kakršne koli izolacije oziroma odrejene karantene za 

posameznika, je župan pojasnil, da je. 

 

Seja  je bila zaključena ob 21.00 uri.  

 

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 


