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Številka: 0110-6/2021-__ 

Datum:           15. 4. 2021 

 

Z A P I S N I K  

9. KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, 

ki je potekala v četrtek, 15. 4. 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 9. seje KMVVI 

Predsednik F. Skutnik je predlagal naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 9. seje KMVVI 

2. Potrditev zapisnika 8. seje KMVVI 

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

Občine Polzela 

4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta II. OŠ Žalec 

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec  

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta  GŠ RS  Žalec  

7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občin SSD v Razvojni svet 

Savinjske regije za 2021-2027 

8. Obravnava izjave o odstopu člana NO Občine Polzela 

9. Obravnava izjave o odstopu predstavnika občine Polzela v Svet lokalnih 

skupnosti CSD Savinjsko – Šeleška 

10. Dodatno predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za obdobje 2021-2026 

11. Sprejem smernic za odločanje o podelitvi občinskih priznanj 

12. Razno  

 

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

SKLEP: 

Sprejeme se predlagan dnevni red 9. redne seje KMVVI. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 2/ Potrditev zapisnika 8. redne seje  KMVVI 

Člani komisije so zapisnik 8. 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 8. redne seje KMVVI, ki je bila 4. 2. 2021. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 3/ Pregled prispelih predlogov in oblikovanje predloga sklepa o imenovanju  

          v OVK Občine Polzela 

Predsednik komisije F. Skutnik je člane komisije seznanil, da je na javni poziv prispel  1 predlog, 

in sicer predlog Gibanja za Občino Polzela – lista Jožeta Kužnika, ki je predlagal Jasno Gregorc, 

Glavni trg 23, 3313 Polzela, zaposleno v Občinski upravi Občine Polzela.  

 

Člani so razpravljali o imenovanju zaposlenega v občinski upravi v občinsko volilno komisijo in 

ugotovili, da imenovanje ni v neskladju z zakonom. Takšno je tudi tolmačenje Državne volilne 

komisije. 

 

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

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

sprejme sklep s katerim bo za nadomestnega namestnika člana OVK Občine Polzela 

imenovala Jasno Gregorc, Glavni trg 23, 3313 Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 
 
Ad 4/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta II. OŠ Žalec 

A. Kočevar je prisotne seznanila s potekom mandata članov Sveta II. OŠ Žalec. Predstavnike 

ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti. Občina Žalec imenuje enega predstavnika, dva 

predstavnika pa imenujejo preostali ustanovitelji po medsebojnem pisnem dogovoru. V skladu z 

dogovorom med župani Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko na kolegiju županov 

Spodnje Savinjske je za imenovanje enega predstavnika v novem mandatu pristojna Občina 

Braslovče,  drugega predstavnika pa imenuje Občina Vransko. 

 

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 v svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, kot predstavnika 

soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno 

obdobje 2021-2025 imenujeta: 

- predstavnica iz Občine Braslovče: Katja Tomažič, Parižlje 68a, 3314 Braslovče 

- predstavnica iz Občine Vransko: Sonja Cencelj, Jeronim 50, 3305 Vransko. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 5/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec  

F. Skutnik je člane seznanil s potekom mandata članov ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec. Predstavnike 

ustanoviteljev v svetu zavoda imenujejo njihovi občinski sveti, in sicer Občina Žalec 3 

predstavnike, ostale občine pa skupaj enega predstavnika. V skladu z dogovorom med župani 

Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko, je za imenovanje enega predstavnika v 

novem mandatu pristojna Občina Vransko. 

 

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 v svet zavoda  Zdravstvenega dom Dr. Jožeta Potrate Žalec, kot 

predstavnika soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za 

mandatno obdobje 2021-2025 imenuje: 

- predstavnik iz Občine Vransko: Marjan Pečovnik, Vransko 130, 3305 Vransko.   

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 



 3 

 

 

 

Ad 6/ Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta GŠ RS  Žalec  

F. Skutnik je člane seznanil s potekom mandata članov GŠ RS Žalec. Predstavnike ustanoviteljev 

imenujejo njihovi občinski sveti. Občina Žalec imenuje enega predstavnika, dva predstavnika pa 

imenujejo preostali ustanovitelji po medsebojnem pisnem dogovoru. V skladu z dogovorom med 

župani Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko je za imenovanje enega predstavnika 

v novem mandatu pristojna Občina Tabor, drugega predstavnika pa imenuje Občina Prebold. 

 

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 v svet zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec,  kot predstavnika 

soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno 

obdobje 2021-2025 imenujeta: 

- predstavnik Občine Tabor: Sebastjan Videc, 3304 Tabor 

- predstavnik Občine Prebold: Miha Fonda, Latkova vas 189, 3312 Prebold.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 7/ Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občin SSD v Razvojni svet  

          Savinjske regije za 2021-2027 

A. Kočevar je pojasnila, da je  ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku 

izvolitve – imenovanju članov Razvojnega sveta Savinjske regije predložilo navodila za 

imenovanje članov RSSR – ORP SSD, na podlagi katerega ji po razrezu pripadata dva člana 

predstavnika županov in 1član predstavnik ORP. Na kolegiju županov Spodnje Savinjske doline 

dne 23. 2. 2021 na Polzeli, so župani potrdili predlog imenovanja Janka Kosa, župana Občine 

Žalec in Jožeta Kužnika, župana Občine Polzela kot predstavnika Spodnje Savinjske doline v 

razvojnem svetu Savinjske regije za obdobje 2021-2027. Za predstavnika ORP SSD je bil 

imenovan Stojan Praprotnik, direktor RA Savinja Žalec. Predlog imenovanja županov v razvojni 

svet Savinjske regije, je Občinski svet Občine Žalec že potrdil 24. 3. 2021,  Občinski svet Občine 

Polzela bo predlog imenovanja potrjeval na seji 22. 4. 2021. 

 

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 za člana razvojnega sveta Savinjske regije za obdobje 2021-2027 

imenuje Jožeta Kužnika, župana Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 8/ Obravnava izjave o odstopu člana NO Občine Polzela 

F. Skutnik je člane seznanil, da je Janez Tomšič, član Nadzornega odbora Občine Polzela, 9. 4. 

2021 podal odstopno izjavo. Člani so izjavo Janeza Tomšiča sprejeli kot verodostojno.  

 

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

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

sprejme sklep, s katerim se ugotovi, da Janezu Tomšiču, Podvin pri Polzeli 207, 3313 

Polzela preneha članstvo v Nadzornem Odboru Občine Polzela, zaradi odstopa ter 

sprejme sklep o razrešitvi imenovanega. 

 

Javni poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora 

Občine Polzela, se objavi v Polzelanu (v aprilski številki) in na spletni strani občine.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

»ZA« je glasovalo 5 članov, proti ni glasoval nihče. 
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Ad 9/ Obravnava izjave o odstopu predstavnika občine Polzela v Svet lokalnih skupnosti 

CSD Savinjsko – Šeleška 

F. Skutnik je člane seznanil, da je Marko Verdev, član Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-

Šaleška kot predstavnik lokalne skupnosti,  25. 3. 2021 podal odstopno izjavo. Člani so izjavo 

Marka Verdeva sprejeli kot verodostojno.  

 

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

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

sprejme sklep, s katerim se ugotovi, da Marku Verdevu, Dobrič, 14 b, 3313 Polzela 

preneha članstvo v Svetu lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška, zaradi odstopa ter 

sprejme sklep o razrešitvi imenovanega. 

 

Javni poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti 

CSD Savinjsko-Šaleška, se objavi v Polzelanu (v aprilski številki)  in na spletni strani 

občine.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 10/ Dodatno predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za obdobje 2021-2026 

F. Skutnik je prisotne seznanil, da je Okrožno sodišče v Celju je na občine naslovilo dopis, s 

katerim obvešča, da je bil dne 2.4.2021 v Uradnem listu RS, objavljen dodatni poziv za 

predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za novo mandatno obdobje 2021 – 2026, saj v 

prvem krogu niso zbrali zadostnega števila kandidatov in so se odločili za dodaten razpis.  
 

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

Javni poziv za predlaganje sodnikov porotnikov, se objavi v Polzelanu (v aprilski 

številki) in na spletni strani občine.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 11/ Sprejem smernic za odločanje o podelitvi občinskih priznanj 

A. Kočevar je predstavila čistopis predloga Meril in kriterijev za odločanje o podelitvi občinskih 

priznanj Občine Polzela. 

 

Razpravljalni so vsi člani. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela 

naslednji SKLEP: 

Sprejmejo se Merila in kriteriji za odločanje o podelitvi občinskih priznanj Občine 

Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov. 

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

 

 

 

Ad 12/ Razno 

• F. Skutnik je člane seznanil, da se županu Jožetu Kužniku za leto 2021odmeri 36 dni 

letnega dopusta. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40. uri. 

 

Zapisala:  

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

Felix Skutnik 

Predsednik 

 


