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Številka: 0110-1/2021-__ 

Datum:            4. 2. 2021 

 

 

Z A P I S N I K  

8. KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, 

ki je potekala v četrtek, 4. 2. 2021, ob 18. uri,  

na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja - Teams 

 

 

Navzoči člani komisije:  

Felix Skutnik, Aleš Trbežnik, Bojana Kralj Kos, mag. Marjan Močnik in mag. Andrej Sevčnikar. 

 

Ostali prisotni: Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave. 

 

Seja se je začela ob 18 uri. Predsednik F. Skutnik je uvodoma pozdravil vse navzoče in ugotovil, 

da je komisija sklepčna. 

 

 

Ad. 1/  Potrditev dnevnega reda 8. seje KMVVI 

Predsednik F. Skutnik je predlagal naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 8. seje KMVVI 

2. Potrditev zapisnika 7. seje KMVVI 

3. Pregled prispelih predlogov in oblikovanje predloga sklepa o imenovanju člana v 

Svet zavoda Dom upokojencev Polzela 

4. Pregled prispelih predlogov in oblikovanje predloga sklepa o predlaganju kandidatov 

sodnikov porotnikov 

5. Obravnava smernic za odločanje o podelitvi občinskih priznanj 

6. Razno  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji: 

SKLEP: 

Sprejeme se predlagan dnevni red 8. redne seje KMVVI. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 2/ Potrditev zapisnika 7. redne seje  KMVVI 

 

Člani komisije so zapisnik 7. redne seje KMVVI prejeli skupaj z gradivom. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje KMVVI, ki je bila 3. 9. 2020. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 



 2 

 

 

Ad 3/ Pregled prispelih predlogov in oblikovanje predloga sklepa o imenovanju člana v Svet  

          zavoda Dom upokojencev Polzela 

 

Predsednik F. Skutnik je pojasnil, da je do roka, določenega v javnem pozivu, to je do 2. 2. 2021, 

do 15. ure, prispelo 6 predlogov, in sicer za naslednje kandidate: 

 

 Ime in priimek kandidata Naslov  

1. Franc Žagar, Orova vas 33, 3313 Polzela  

2. Marjana Šmajs Vrtna ulica 62, 3313 Polzela  

3. Marko Verdev Dobrič 79, 3313 Polzela  

4. Simona Cilenšek Vrtna ulica 42, 3313 Polzela 

5.  Zdenka Jelen Ob železnici 6, 3313 Polzela  

6. Marjan Močnik Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela  

 

 

V razpravi so sodelovali vsi člani. Razpravljali so o kompetencah kandidatov ter glasovali o 

vsakem predlogu posebej. Glasovanje je potekalo s poimenskim izjavljanjem. 

 

1. Marjana Šmajs, Vrtna ulica 62, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« so glasovali 3 člani, proti sta glasovala 2 člana. 

 

2. Marko Verdev, Dobrič 79, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasoval 1 član, proti so glasovali 4 člani. 

 

3. Simona Cilenšek, Vrtna ulica 42, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasoval 1 član, proti so glasovali 4 člani. 

 

4. Franc Žagar, Orova vas 33, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« ni glasoval nihče, proti je glasovalo 5 članov. 

 

5.  Zdenka Jelen, Ob železnici 6, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« ni glasoval nihče, proti je glasovalo 5 članov. 

 

6. Marjan Močnik, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, proti ni glasoval nihče. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji SKLEP: 

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep, da se za člana Sveta Doma 

upokojencev Polzela – predstavnika lokalne skupnosti, za mandatno obdobje 2021-2025 

imenuje mag. Marjana Močnika, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, proti ni glasoval nihče. 
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Ad 4/ Pregled prispelih predlogov in oblikovanje predloga sklepa o predlaganju kandidatov  

          sodnikov porotnikov 

 

Predsednik F. Skutnik je pojasnil, da je do roka, določenega v javnem pozivu, to je do 2. 2. 2021, 

do 15. ure, prispelo 5 izjav kandidatov: 

 

 Ime in priimek, naslov 

1. Franc Žagar, Orova vas 33, 3313 Polzela 

2. Marko Verdev, Dobrič 79, 3313 Polzela 

3. Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela 

4. Milan Schmidt, Andraž nad Polzelo 370, 3313 Polzela 

5. Tadej Zupan, Savinjsko nabrežje 130, 3313 Polzela 

 

V razpravi so sodelovali vsi člani. Razpravljali so o primernosti kandidatov ter glasovali o vsakem 

kandidatu posebej. Glasovanje je potekalo s poimenskim izjavljanjem. 

 

1. Franc Žagar, Orova vas 33, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« so glasovali 3 člani, proti sta glasovala 2 člana. 

 

2. Marko Verdev, Dobrič 79, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« so glasovali 4 člani, proti je glasoval 1 član. 

 

3. Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« so glasovali 4 člani, proti je glasoval 1 član. 

 

4. Milan Schmidt, Andraž nad Polzelo 370, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« ni glasoval nihče, proti je glasovalo 5 članov. 

 

5.  Tadej Zupan, Savinjsko nabrežje 130, 3313 Polzela 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« ni glasoval nihče, proti je glasovalo 5 članov. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da 

sprejme sklep, da se za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju v mandatnem 

obdobju 2021-2026 iz Občine Polzela predlagata: 

1. Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela in 

2. Marko Verdev, Dobrič 79, 3313 Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 
 

Ad 5/ Obravnava smernic za odločanje o podelitvi občinskih priznanj 

Člani komisije so obravnavali osnutek smernic, katere bodo v pomoč komisiji pri ocenjevanju 

odločanju o podelitvi občinskih priznanj. Razpravljali so vsi člani. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji SKLEP: 

Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave do naslednje seje KMVVI pripravi čistopis 

smernic za ocenjevanje predlogov za podelitev občinskih priznanj. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 6/ Razno 

• Člani komisije so se dogovorili, da se Javni poziv za predlaganje kandidatov za 

namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Polzela, se objavi v februarski 

številki Polzelana in na spletni strani občine. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:  

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 

Felix Skutnik 

Predsednik 

 


