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Številka: ___________ 

Datum:         18. 2. 2021 

 

 

 

Z A P I S N I K  

14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

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

na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja – Teams 

 

 

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 (ob 18.20), mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Aljaž Košec, Felix Skutnik,  

Bojana Kralj Kos, Dragica Sternad Pražnikar in Mihael Frankovič. 

 

Drugi navzoči: 

– Matjaž Zakonjšek, direktor JKP Žalec, d. o. o. (pri tč. 5), 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

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

– Monika Hauptman, finančnica, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

– Rok Železnik, svetovalec za infrastrukturo,  

– Brigita Jurički, finančnica in 

– Damjan Jevšnik, vodja TIC. 

 

Seja se je začela ob 18.15 uri. Župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče članice in 

člane občinskega sveta in vse ostale navzoče. Na podlagi poimenskega izjavljanja ob začetku 

videokonference, je župan ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Seja se je snemala. Župan je 

pojasnil, da bo tudi glasovanje o posameznem sklepu potekalo s poimenskim izjavljanjem. 

 

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 

Župan je predlagal umik 11. točke: Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje 

graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela ter dopolnitev dnevnega reda s 

17. točko: Predlog Sklepa o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati 

poslovalni čas vrtca. 

 

Dnevni red - predlog:  

1. Potrditev predloga dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o 

realizaciji sklepov 13. redne seje 

3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji za leto 2019 

4. Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu 

5. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 

6. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021 
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7. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnika porotnika Okrožnega sodišča Celje 

8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Doma upokojencev Polzela 

9. Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela 

10. Predlog Sklepa o sofinanciranju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov  

11. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne 

dediščine v Občini Polzela 

12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 

13. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih 

in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela  

14. Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda 

15. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda  

16. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

17. Predlog Sklepa o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati 

poslovalni čas vrtca 

18. Pobude in vprašanja 

19. Razno  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 14. 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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

           in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje 

Razprave ni bilo. Župan J. Kužnik je podal zapisnik 13. redne seje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik  13. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 26. 11. 2020. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 3/ Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji za leto 2019 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela se seznani s Poročilom o notranji reviziji za leto 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 4/ Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu 

M. Slokar, predsednik Odbora za negospodarstvo je pojasnil stališče odbora in povedal, da je 

odbor zavzel pozitivno stališče k predlogu sklepa s tem, da naj občinska uprava že sedaj pripravi 

merila, po katerih se bo odločalo, katera bodo tista društva, ki bodo sofinancirana na podlagi 

pogodbe, saj se zakon omejuje na 3 društva. 

 

B. Kralj Kos je zanimalo ali se omejitev na 3 društva nanaša na skupno število društev ali na 

število društev po področjih.  

 

Župan je odgovoril, da je zakonsko določbo razumeti kot omejitev na 3 društva po področjih. 

 

Razpravljali so še M. Pečnik, A. Kanduti in D. Sternad Pražnikar. 

 

 



 3 

 

 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Z društvi, ki imajo sedež in izvajajo dejavnost Občini Polzela in imajo z odločbo 

pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, se sklene 

neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov, protokolarnih 

dogodkov in nakupa opreme. 

 

Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju iz zgornjega odstavka so predloženi 

programi, podlaga za dodelitev finančnih sredstev pa predloženi dokumenti/listine, s 

katerimi društva izkazujejo namensko porabo dodeljenih sredstev za potrjene programe 

v preteklem letu. 

 

Višina sredstev se določi s sprejetjem občinskega proračuna za posamezno tekoče leto. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 5/ Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s  

          pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Očini Polzela 

M. Zakonjšek, direktor JKP Žalec, d. o. o. je obrazložil predlog sklepa o oblikovanju cen 

storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

Občini Polzela, pri čemer se pri povprečni porabi vode 12 kubičnih metrov na mesec poveča 

vodarina za 0,24 EUR, omrežnina za vodo pri DN ≤ 20 za 1,38 EUR in omrežnina za vodo pri 

DN ≤ 20 za 0,01 EUR. 

 

B. Kralj Kos, predsednica odbora za gospodarstvo je povedala, da se je odbor s predlaganim 

elaboratom in ceno seznanil, o njima obsežno razpravljal in zavzel pozitivno stališče. 

 

Razpravljali so I. Kapitler, A. Košec, A. Kanduti, D. Sternad Pražnikar, D. Hlupič in A. 

Trbežnik. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se elaborat in sklep o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 6/ Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 

Uvodne besede k predlogu odloka o rebalansu 2021 je podal župan J. Kužnik. Podrobno 

obrazložitev pa M. Hauptman, finančnica. 

 

Razpravljali so B. Kralj Kos, A. Kanduti, M. Slokar, F. Skutnik, D. Hlupič in A. Košec. 

 

Na pripombo B. Kralj Kos, da je v rebalansu potrebno pojasniti namenski prenos sredstev iz 

postavke na postavko, vsaj za vrednosti 50 tisoč evrov in več, je župan povedal, da je to 

praktično nemogoče, saj se odhodki in prihodki pri rebalansu gledajo kot celota.  Po vztrajanju 

pri pripombi je župan obljubil,  da bodo pojasnila posredovana svetnikom in svetnicam po e-

pošti. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021. 

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 Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021 

Predlog letnega programa športa v letu 2021 je obrazložila A. Kočevar, direktorica občinske 

uprave. 

 

Razpravljali so M. Slokar, I. Kapitler in D. Hlupič. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Letni program športa v Občini Polzela v letu 2021. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 8/ Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnika porotnika  

          Okrožnega sodišča Celje 

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

predlog sklepa in obrazložil delo komisije. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju v mandatnem obdobju 2021-2026 se iz 

Občine Polzela predlagata: 

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

2. Marko Verdev, Dobrič 79, 3313 Polzela. 

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 člana Sveta 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: 

Za člana Sveta Doma upokojencev Polzela – predstavnika lokalne skupnosti, se za 

mandatno obdobje 2021-2025 imenuje mag. Marjana Močnika, Savinjsko nabrežje 2, 

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 Sklepa o sofinanciranju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov  

Župan J. Kužnik je obrazložil predlog sklepa.  

 

Razpravljali so B. Kralj Kos, A. Kanduti, M. Frankovič in D. Sternad Pražnikar. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Financiranje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) se izvede 

tako, da Občina Polzela, kot nosilka urejanja prostora prevzame 30 % delež 

financiranja, 70 % delež financiranja pa prevzamejo lastniki nepremičnin znotraj 

območja obdelave OPPN. 

 

Postopki priprave OPPN začeti pred začetkom veljave tega sklepa se končajo po doslej 

veljavnem sklepu. 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sofinanciranju izdelave OPPN 

(Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/17). 

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 11/ Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov  

            kulturne dediščine v Občini Polzela 

Župan J. Kužnik je podal uvodne besede k pravilniku. P. Siter, višja svetovalka za 

okolje in prostor je podrobneje pojasnila postopek razdelitve sredstev. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne 

dediščine v Občini Polzela. 

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 ukinitvi statusa javnega dobra 

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

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1005/6 k. o. 993 

Založe in parc. št. 1005/7 k. o. 993 Založe. 

 

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. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 13/ Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic  

            naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela  

Predlog pravilnika je obrazložil R. Železnik, svetovalec za infrastrukturo. Župan je podrobneje 

pojasnil razloge za sprejem pravilnika. 

 

Razpravljal je F. Skutnik, B. Kralj Kos, A. Košec in A. Kanduti. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic 

naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 14/ Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je podala obrazložitev predloga cenika. 

 

Razpravljala je D. Sternad Pražnikar. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se Cenik za najem prostorov in cenik poročnih obredov na gradu Komenda. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 15/ Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda 

Predlog pravilnika je obrazložil D. Jevšnik, vodja TIC-a. 
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 16/ Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je podala obrazložitev dopolnitve pravilnika.  

 

Razpravljala sta A. Košec in mag. M. Močnik. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 17/ Predlog Sklepa o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti  

             oziroma končati poslovalni čas vrtca 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je obrazložila predlog sklepa. M. Slokar, predsednik 

odbora za negospodarstvo je povedal, da je odbor obravnaval pobudo staršev ter odgovor 

Osnovne šole Polzela na to pobudo in občinskemu svetu predlaga v sprejem sklep v 

predlaganem besedilu. 

 

Razpravljali so F. Skutnik, I. Kapitler, D. Sternad Pražnikar, M. Slokar, M. Frankovič, A. 

Košec, A. Trbežnik, A. Kanduti in M. Blagotinšek. 

 

Na pripombo F. Skutnika, da predlogu sklepa manjka finančna ocena, je župan povedal, da je 

finančna ocena pri tem nepomembna, saj gre za odločitev, ki je zelo pomembna za starše, ki 

poleti nimajo varstva za otroke, poleg tega bi bila finančna ocena le približna. Obljubil je, da bo 

le-ta posredovana svetnikom po e-pošti. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati 

poslovni čas vrtca.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 18/ Pobude in vprašanja 

• Župan je predstavil vprašanje B. Kralj Kos, ki se je nanašalo na smrad v Poslovni coni 

Garant, katerega povzroča podjetje Recman Sistemi d. o. o. Svetnica je s strani občanke  

prejela opozorilo in pripombo glede izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja podjetju 

Recman Sistemi d. o. o.,  katero pa ni v skladu z PVO Garant in v katerem je navedeno, 

da se v coni Garant ne bodo izvajale dejavnosti, katere bi potrebovale Okoljevarstveno 

dovoljenje. 

 

Župan je pojasnil, da je Občina Polzela 3. 2. 2021 podala pritožbo zoper Okoljevarstveno 

dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS podjetju Recman Sistemi d. o. o. Občina Polzela je 

uveljavlja kršitev pravil upravnega postopka, saj občini agencija ni omogočila sodelovanja v 

postopku izdaje dovoljenja. Občina se v pritožbi sklicuje tudi na dejstvo, da je izdaja 

okoljevarstvenega soglasja v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki jih agencija pri svojem 

odločanju ni upoštevala, ter tudi v nasprotju s predpisi, ki so v pripravi. Agencija je podjetju 

izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje linije za predelavo odpadne plastike v 

granulat, pri čemer pa niso izpolnjeni pogoji, določeni v Uredbi o odpadkih. 
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Ad 19/ Razno  

• Ustanovitev pokrajin v Sloveniji 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občina Polzela podpira proces oblikovanja pokrajin na podlagi določil Ustave Republike 

Slovenije, vendar je potrebno ponovno pretehtati ustreznost nabora prenesenih nalog iz 

državne prisojnosti ter pri razmejitvi pristojnosti med državo in pokrajinami upoštevati 

določbe Ustave RS, ki se nanašajo na lokalno samoupravo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

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

 

• B. Turnšek je izpostavil problem, s katerim so se nanj obrnili krajani Orove vasi. 

Vprašanje se nanaša na Društvo za zaščito konj in ostalih živalih, ki imajo zemljišča za  

delovanje društva v Orovi vasi in na katera so nekontrolirano postavljeni objekti 

različnih dimenzij in barv, ki v to okolje ne sodijo ter kvarijo videz kraja. Zanima jih, 

ali so vsi objekti umeščeni v skladu s prostorsko zakonodajo. 

 

Župan je odgovoril, da Občina Polzela ni prejela nobene vloge za izdajo mnenja glede 

skladnosti postavitve objektov s prostorskim aktom. 

 

• B. Kralj Kos je izpostavila vprašanje krajanov Ločica, ali lahko le-ti pričakujejo gradnjo 

pločnika v Ločici, ali je v kakšnem planu oziroma ali je umestitev sploh izvedljiva. 

 

J. Kužnik je obrazložil, da občina projekt izgradnje pločnika v Ločici pripravlja z Direkcijo RS 

za ceste. Trenutno je v fazi revidiranja na direkciji in takoj, ko bo odobrena, bo občina pričela z 

izgradnjo. Gre za pločnik od Avtooptike Ducman pa do podjetja Bastl Reduktor. Povezava s 

pločnikom do Brega in Polzele pa v naslednjih 5 letih. 

 

• B. Kralj  Kos je izpostavila problem, s katerim se srečujejo občani na pohodnih poteh na 

Vimperk in Goro Oljko. Na poteh znova in znova opažajo vejevje in razne druge ovire, 

ki pohodnikom in kolesarjem onemogočajo varen prehod. Zanimalo jo je, ali je so z 

lastniki zemljišč, kjer potekajo poti dogovorjeno in pridobljeno soglasje glede prehoda 

le-teh oziroma ali lahko prehod preprečijo. 

 

D. Jevšnik, vodja TIC-a je odgovoril, da morajo biti označene planinske poti in gozdovi prosto 

prehodni, ne glede na lastništvo, kolesarjenje po gozdu, izven utrjenih poti pa je zakonsko 

prepovedano. Vloga občine je v povezovanju, z lastniki zemljišč pa potekajo dogovori za 

reševanje problematike parkiranja pod Goro Oljko. 

 

• D. Hlupič je apeliral na svetnike, da Občino Polzelo primerno ovrednotijo, saj je le-ta 

postala cenjena in ljudje si želijo tukaj živeti. Potrebno je postaviti višji nivo in jo kot 

takšno promovirati. 

 

• M. Frankoviča je zanimalo, ali je dražba premoženja v TN Polzela – v stečaju že 

izvedena. Župan je pojasnil, da ne. 

 

• F. Skutnik je predlagal, da se svetnikom omogoči izobraževanje glede branja proračuna 

in pravil in branja rebalansa za vse ki bi na takem izobraževanju želeli sodelovati. 

 

 

Seja  je bila zaključena ob 22.00 uri.  

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 


