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Številka:  ___________ 

Datum:      23. 12. 2021 

 

 

Z A P I S N I K  

20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je potekala v četrtek, 23. 12. 2021, ob 17.15 uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, mag. Marjan Močnik, Milan Pečnik, Aleš 

Trbežnik, Silva Meklav, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Aljaž 

Košec, Felix Skutnik, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael Frankovič, Darko Hlupič in Blaž 

Turnšek. Opravičeno odsotni: Marko Slokar, Bojana Kralj Kos in Martina Lipičnik. 

 

Drugi navzoči: 

– Tjaša Marko,  Tiurb d. o. o., 

– Dušan Jug, Energo jug d. o. o., 

– Jure Boček, Adesco d. o. o., 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor, 

– Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela, 

– Tone Tavčer, Utrip. 

 

Seja se je začela ob 17.15 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.  

 

V zapisniku niso povzete vsebine razprav razen, če  je razpravljavec to izrecno zahteval. 

 

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 

Župan je predstavil dnevni red, katerega so svetniki prejeli s sklicem 19. seje:  

1. Potrditev predloga dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

3. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Polzela 

4. Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanja javne službe za izvedbo projekta 

»Novogradnja, energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v občini Polzela» 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon 

– 1. in 2. obravnava 

6. Predlog Sklepa o sprejemu Analize stanja položaja invalidov v Občini Polzela 

7. Informacija o stanju projektov Občine Polzela 

8. Pobude in vprašanja 

9. Razno  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 2/  Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Župan je svetnikom predstavil poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje. Podal je tudi 

odgovor na prejšnji seji zastavljeno vprašanje F. Skutnika, ki se nanaša na projekte občine, za 

namen digitalizacije. 

 

A. Kandutija, F. Skutnika in A. Trbežnika je zanimalo, zakaj na tej seji ni predsednika NO, ki bi 

pojasnil odgovore na vprašanja, katera so bila zastavljena na prejšnji seji. 

 

Župan je povedal, da je nadzorni odbor sporočil, da ponovni nadzor še ni dokončan, ker člani 

vršijo še dodatne preglede dokumentacije in odgovore odgovorne osebe iz ponovnega nadzora 

Občine Polzela. Poročilo bodo podali na januarski ali februarski seji občinskega sveta v letu 

2022, kot tudi pojasnila na zastavljena vprašanja. 

 

F. Skutnik je apeliral, da naj občina pri vsakem projektu in vzporedno z njim, razmišlja tudi o 

digitalizaciji. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 19. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 6. 9. 2021.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

 

 

Ad 3/  Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Polzela 

LEK Občine Polzela je predstavil izdelovalec dokumenta Dušan Jug iz Energo jug d. o. o. 

 

Razpravljala sta A. Kanduti in F. Skutnik. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Lokalni energetski koncept Občine Polzela.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 12 članov, 2 člana sta glasovala »PROTI« (F. Skutnik, A. Kanduti). 

 

 

 

Ad 4/  Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanja javne službe za izvedbo  

            projekta »Novogradnja, energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v  

            občini Polzela» 

Jure Boček iz podjetja Adesco d. o. o., ki nadzorni organ pri izvajanju projekta »Novogradnja, 

energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v občini Polzela» je prisotnim predstavil 

Letni program izvajanja koncesionarja Beloglavc d. o. o.  

 

Razpravljala sta M. Močnik in F. Skutnik, kateri je želel, da se v primeru, če bo potrebno zaradi 

zvišanja cen skleniti aneks k pogodbi, o tem seznani občinski svet. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se Letni program izvajanja javne službe za izvedbo projekta »Novogradnja, 

energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v občini Polzela». 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 
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Ad 5/  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta  

            Poligon – 1. in 2. obravnava 

Predlog odloka je svetnikom predstavila P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor ter 

izdelovalka OLN Poligon Tjaša Marko iz podjetja Tiurb d. o. o. 

 

Razpravljal je A. Kanduti, F. Skutnik D. Sternad Pražnikar, M. Frankovič, A. Trbežnik in M. 

Pečnik. 

 

F. Skutnik je imel pomislek glede ekonomičnosti umestitve servisa v to območje in na kvaliteto 

življenja občanov, saj bo naselje Gmajna preobremenjeno. Po dovozni cesti do BS poteka 

glavna žila za Gmajno. Povedal je, da bo odlok  podprl, če se doda določilo, da se prepove 

promet za tovorna vozila nad 7,5t na tem območju, razen za lokalni promet do takrat, ko bo 

zgrajena obvoznica. Na vprašanje glede umestitve in velikosti oglaševalskih panojev, sta 

odgovorili P. Siter in T. Marko. 
 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon se sprejme 

v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 9 članov, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta (F. Skutnik, A. 

Trbežnik, S. Meklav, A. Kanduti in D. Sternad Pražnikar). 

 

Župan je povedal, da vlaga 3 amandmaje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Občinskega lokacijskega načrta Poligon. Pisne amandmaje z obrazložitvijo so članice in člani 

prejeli na sami seji. Ustno obrazložitev amandmajev je podala P. Siter, višja svetovalka za 

okolje in prostor.  

 

F. Skutnik je opozoril župana, da s tem, ko svetniki prejmejo amandmaje k odloku ter gradivo v 

odločanje na dan seje, gre za kršitev poslovnika. 

 

Župan je odgovoril, da ne gre za kršitev poslovnika in podal amandmaje na glasovanje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se 1. Amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Občinskega 

lokacijskega načrta Poligon. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 9 članov, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta (F. Skutnik, A. 

Trbežnik, S. Meklav, A. Kanduti in D. Sternad Pražnikar). 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se 2. Amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Občinskega 

lokacijskega načrta Poligon. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 9 članov, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta (F. Skutnik, A. 

Trbežnik, S. Meklav, A. Kanduti in D. Sternad Pražnikar). 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se 3. Amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Občinskega 

lokacijskega načrta Poligon. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 9 članov, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta (F. Skutnik, A. 

Trbežnik, S. Meklav, A. Kanduti in D. Sternad Pražnikar). 

 

Župan J. Kužnik je podal na glasovanje odlok. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 9 članov, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta (F. Skutnik, A. 

Trbežnik, S. Meklav, A. Kanduti in D. Sternad Pražnikar.) 
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Ad 6/  Predlog Sklepa o sprejemu Analize stanja položaja invalidov v Občini Polzela 

Analizo Stanja položaja invalidov v Občini Polzela je prisotnim predstavila A. Kočevar, 

direktorica občinske uprave. 

 

Razpravljala sta B. Turnšek in D. Hlupič. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme Analiza stanja položaja invalidov v Občini Polzela.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 12 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 7/  Informacija o stanju projektov Občine Polzela 

Župan J. Kužnik je prisotnim podal informacijo o stanju vseh projektov, ki jih vodi občinska 

uprava.  

 

 

Ad 8/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

Ad 9/ Razno  

• Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani z načrtovanima investicijama dveh vozil GV-1 za PGD Polzela in 

Ločica ob Savinji za sofinanciranje najema leasinga v višini  90% vrednosti gasilskega 

vozila v obliki poravnavanja mesečnih obrokov.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

• Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Nežiki Dobnik, Andraž nad Polzelo 275, 3313 Polzela se za čas neprekinjene bolezenske 

odsotnosti otroka Oskarja Dobnika, daljše od 10 dni, odobri  znižanje plačila v višini 

30% njej določenega plačila.  

 

Vrtec obračuna 30% prispevka iz plačilnega razreda, ki je bil določen z Odločbo o 

določitvi višine plačila za program vrtca, znižanega za sorazmerni del stroškov 

neporabljenih živil.  

 

Razliko med znižanim plačilom staršev in ekonomsko ceno programa znižano za 

sorazmerni del stroškov neporabljenih živil zagotavlja Občina Polzela.  

 

Zdravniško potrdilo je potrebno oddati  upravi vrtca najkasneje v roku petih zaporednih 

delovnih (obračunskih) dni od zaključka odsotnosti otroka.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

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

 

• F. Skutnik je povedal, da je s tem, ko je bilo vabilo za sejo OS posredovano namesto 10 

dni, 8 dni pred sejo, podana kršitev Poslovnika OS, kar je podprl tudi s pravnim 

mnenjem. Kršitev poslovnika OS je podana tudi s tem, ko so svetniki amandmaje k 

odloku pri tč. 5 prejeli šele na seji, podana kršitev Poslovnika OS. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.  

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 

Jože Kužnik 

Župan 

 


