Številka: 900-6/2021-10
Datum:
6. 9. 2021

ZAPISNIK
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je potekala v ponedeljek, 6. 9. 2021, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, mag. Marjan Močnik, Marko Slokar, Milan
Pečnik, Aleš Trbežnik, Silva Meklav, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton
Kanduti, Aljaž Košec, Felix Skutnik, Bojana Kralj Kos, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael
Frankovič in Darko Hlupič. Opravičeno odsotna: Martina Lipičnik in Blaž Turnšek.
Drugi navzoči:
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor,
– Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela,
– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor,
– Rok Železnik, strokovni sodelavec za infrastrukturo,
– Lea Komerički Kotnik, NT&RC,
– Rozmari Petek, Večer,
– Janez Topolovec, Savinjska TV,
– Simon Zabukovnik, občan Občine Polzela.
Seja se je začela ob 18. uri. Župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče članice in
člane občinskega sveta in vse ostale navzoče. Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.
Seja se je snemala.
Ad 1/ Potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal umik 4. točke: Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru v letu 2021, ter predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev predloga dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
3. Pojasnilo župana glede vodenja in razdelitve nalog v občinski upravi po 1. 8. 2021
4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 992/1,
1004/4, 1009/2 in 1011, vse k. o. 993 Založe in 635/2 k. o. 982 Podvin
5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2021
6. Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Savinjske
regije 2021-2027
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
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F. Skutnik je predlagal, da se v bodoče na dnevni red sej občinskega sveta, čeprav to ni praksa,
uvrsti predstavitev polletnih poročil.
Župan se je s predlogom strinjal.
F. Skutnik je predstavil pobudo, katero je posredoval na dan seje.
Župan je pojasnil, da bodo pobude in vprašanja obravnavana pri tč. 7.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
Župan je svetnikom predstavil poročilo o realizaciji sklepov 17. seje.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 17. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 22. 6. 2021.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Pojasnilo župana glede vodenja in razdelitve nalog v občinski upravi po 1. 8. 2021
Župan J. Kužnik je prisotnim obrazložil način opravljanja nepoklicne funkcije župana od 1. 8.
2021 dalje. Pojasnil je, da je občankam in občanom ter vsem drugim, ki se želijo z njim
pogovoriti dostopen na enak način, kot do sedaj in se ni nič spremenilo. Na spletni strani občine
je že ves čas njegovega županovanja objavljena telefonska številka za najavo na pogovor in
rezervacijo termina. Povedal je, da nova zaposlitev ne bo vplivala na opravljanje funkcije župana
Občine Polzela ter, da bo opravljal vse naloge župana skladno z določbami Zakona o lokalni
samoupravi, Statutom Občine Polzela ter skladno s pričakovanji občanov. Podrobneje je
obrazložil razdelitev nalog in pooblastil, katere je že prenesel na podžupana Mihaela Frankoviča
in direktorico občinske uprave Alenko Kočevar. Pojasnil je, da je organizacija časa, ki ga bo
porabil za županovanje v svojem prostem času v njegovi domeni, pomembno pa je, da vodenje
občine ne trpi. Izjavil je še, da Občina Polzela kot institucija, z njegovo zaposlitvijo pri novem
delodajalcu ne prevzema nobenih obveznosti, saj novi delodajalec in Občina Polzela nista v
nobenem razmerju.
Razpravljali so: D. Sternad Pražnikar, F. Skutnik, A. Trbežnik, B. Kralj Kos, A. Kandutti, M.
Slokar, D. Hlupič in M. Frankovič.
B. Kralj Kos je predlagala, da se naj zaradi boljše informiranosti svetnic in svetnikov, na dnevni
red vsake seje občinskega sveta uvrsti točka, na kateri se občinskim svetnikom poda informacija o
projektih, ki se ali se bodo izvajali. Župan se je s predlogom strinjal.

Ad 4/ Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah
št. 992/1, 1004/4, 1009/2 in 1011, vse k. o. 993 Založe in 635/2 k. o. 982 Podvin
P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor je svetnikom predstavila predlog sklepa.
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Odvzame se status grajenega javnega dobra nepremičninam:
 parc. št. 635/2 (ID 7166162) k. o. 982 Podvin,
 parc. št. 992/1 (ID 895117) k. o. 993 Založe,
 parc. št. 1004/4 (ID 7156212) k. o. 993 Založe,
 parc. št. 1009/2 (ID 1566468) k. o. 993 Založe in
 parc. št. 1011 (ID 2070142) k. o. 993 Založe.
Lastninska pravica na nepremičninah iz 1. člena preneha imeti status grajeno javno
dobro in postane last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, matična številka
1357603000, do celote.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2021
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 2021 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
I.

Naziv Častni občan Občine Polzela se podeli OLGI HOČEVAR za dolgoletno
požrtvovalno delo in zasluge na humanitarnem področju ter prizadevanje za boljši
položaj najbolj ranljivih skupin in posameznikov.

II.

Grb Občine Polzela se podeli MIRKU MEHU za dolgoletno, prizadevno in predano
delo na društvenem področju in številnih aktivnosti v smeri izboljšanja podobe
domačega kraja.

III.

Plaketa Občine Polzela se podeli IVANU KAPITLERJU za aktivno in predano delo
na področju športa.
Plaketa Občine Polzela se podeli DAVIDU ZABUKOVNIKU za aktivno in predano
delo na področju gasilstva in ljubiteljske kulture.

Plaketa Občine Polzela se podeli SERGEJU ZABUKOVNIKU za aktivno in
predano delo v krajevnem odboru ter skrb za povezanost kraja in krajanov.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov Razvojnega sveta
Savinjske regije 2021-2027
Obrazložitev predloga sklepa je svetnikom podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja F. Skutnik.
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi skupna lista kandidatov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje
2021-2027, oblikovano s strani RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o.:
Predstavniki občin:
1. Bojan Šrot
2. Branko Petre
3. Franc Zdolšek
4. Peter Dermol
5. Janko Kopušar
6. Katarina Prelesnik
7. mag. Branko Kidrič
8. mag. Marko Diaci
9. Janko Kos
10. Jože Kužnik
11. Darko Ratajc
12. mag. Boris Podvršnik

Predstavniki gospodarstva:
1. Izidor Krivec
2. Florjan Vasle
3. Davorin Leskovar
4. Branko Bračko
5. Tomaž Benčina
6. Peter Pišek
7. Aleš Seidl
8. Dejan Vodovnik
9. dr. Vladimir Malenković
10. mag. Boštjan Sovič
11. Samo Mirnik
12. Stanko Jamnik

Predstavniki nevladnih organizacij:
1. dr. Selma Filipančič Jenko
2. Andraž Čuvan
3. David Razboršek
4. Marjan Budiša
5. Nežika Pavlič Brečko
6. Špela Rožman

Predstavniki območno razvojnih
partnerstev:
1. Bojana Žaberl
2. Stojan Praprotnik
3. mag. Biljana Škarja
4. Miran Jurkošek

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 7/ Pobude in vprašanja
• F. Skutnik je 19. 8. 2021 županu in občinski upravi posredoval odprta vprašanja, katera se
uvrstijo na 18. sejo. Odgovori na vprašanja so svetniki prejeli 3. 9. 2021.
Razpravljali so F. Skutnik, B. Kralj Kos, D. Hlupič in A. Trbežnik.
Pojasnila so podali župan J. Kužnik, A. Kočevar, M. Cilenšek, R. Železnik in D. Jevšnik.
Pri obravnavi vprašanja, ki se nanaša na grad Komenda, natančneje glede očitkov F. Skutnika, da
je občina za namen parkirišč kupila zemljišča po previsoki ceni, del zemljišč pa prodala znani
avto hiši za gradnjo privatnih parkirišč po prenizki ceni, je razpravljala B. Kralj Kos, ki je želela,
da se njena razprava zapiše. Pojasnila je, da ne gre za Avtohišo Kos, d. o. o., katere lastnica je,
ampak za konkurenčno podjetje. Izpostavila je, da je pri ceni potrebno upoštevati namenskost
zemljišča, ki se prodja ter tržno ceno. Ne moremo pa vplivati na cene nepremičnin danes in pred
osmimi leti. Pojasnila je, da pozna razmere v tej branži in ve, da so zahteve lastnikov za ureditev
prodajnega avto salona visoke in prav je, da Občina Polzela gospodarstveniku pomaga, seveda v
okviru tržnih cen na dan sklepanja posla. Na koncu je še predlagala, da se občina s to avtohišo
dogovori, da se v času prireditev svoja parkirišča odstopi občini v uporabo.
•

D. Sternad Pražnikar je predstavila pobudo, katero je posredovala 3. 9. 2021 in se nanaša
na obrazložitev pristojnih glede navzkrižnih informacij in insinuacijah o nezakonitih
naknadnih posegih v javne evidence.

Razpravljali so D. Sternad Pražnikar, F. Skutnik in mag. M. Močnik.
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Na predlog mag. M. Močnika, da naj Nadzorni odbor Občine Polzela, ki je predmetno zadevo že
prevzel v obravnavo najprej zaključi z nadzorom in šele po tem o njej razpravlja, je župan odločil,
da bodo pojasnila podana na naslednji seji, ko bo v obravnavi tudi Dokončno poročilo
Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2021.
•

F. Skutnik je predstavil pobudo, katero je posredoval na dan seje 6. 9. 2021. Pobuda se
nanaša na gradivo - elektronsko sporočilo: Seznanitev z dejavnostmi občinske uprave ob
vprašanju o nabavi prikolice v letu 2020 pred 18. redno sejo OS z dne 2. 9. 2021,
katerega naj na seji ustno predstavi občan Simon Zabukovnik, ki je avtor tega
elektronskega sporočila in je tudi prisoten na seji.

Župan je odgovoril, da o tem sporočilu na seji ne bo razprave, kot tudi ustne predstavitve občana
ne. Dokumentacijo obravnava nadzorni odbor. Pojasnil je, da Poslovnik Občinskega sveta določa,
da so občani lahko navzoči na sejah občinskega sveta, in ne razpravljajo.
F. Skutnik, ki je želel, da se njegova razprava zapiše, je županu očital, da s tem krši Poslovnik
Občinskega sveta Občine Polzela. Po poslovniku, bi župan moral dati občinskemu svetu na
razpolaga glasovanje, kjer bi se občinski svet izjasnil, ali želi obravnavati pobudo ali ne. Povedal
je, da je v pobudi jasno zapisal, da gre zgolj za ustno predstavitev gradiva, katerega so vsi
svetniki prejeli že v predhodnih korespondencah in nikakor ne za razpravo po predstavitvi.
Enako je bilo v pobudi napisano zakaj gre, zgolj za predstavitev brez razpravljanja, ker zadevo že
obravnava nadzorni odbor.
Župan se z očitkom F. Skutnika ni strinjal in je pojasnil, da o pobudi ne bo glasovanja. Povedal
je, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela določa drugače.

Ad 8/ Razno
• Župan je prisotne povabil na Slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo 1.
oktobra 2021.
•

A. Trbežnik je apeliral na pristojne v občinski upravi, da se igrišče z otroškimi igrali
v ŠRC Polzela redno vzdržuje.
Župan je odgovoril, da bo občina poostrila nadzor. Je pa v občini ogromno vandalizma, igrala se
popravljajo ves čas, na zadnje pa so bila odstranjena.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik
Župan
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