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ZAPISNIK
6. REDNE SEJE ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR,
ki je potekala v ponedeljek, 20. 12. 2021, ob 17. uri, v sejni sobi občine Polzela

Navzoči člani odbora: Mihael Frankovič, Jožef Ribič, Ljubo Žnidar, Aljaž Košec, Darko
Hlupič, mag. Andrej Sevčnikar in Igor Pungartnik.
Drugi navzoči:
- Jože Kužnik, župan
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
- Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor,
- Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor,
- Brigita Jurički, finančnica.
- Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela
- Tjaša Marko, pooblaščena predstavnica izvajalca TIURB d.o.o. - po e- pošti
- Andreja Preložnik, pooblaščena predstavnica izdelovalca AR projekt d.o.o. - po e-pošti
Seja se je začela ob 17. uri. Sejo je vodil predsednik odbora Mihael Frankovič, ki je uvodoma
pozdravil vse člane odbora in vse ostale navzoče ter na podlagi poimenskega izjavljanja ugotovil,
da je prisotnih sedem članov (7) in da je odbor sklepčen.
Ad/1 Potrditev dnevnega reda
Predsednik odbora je predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 6. seje Odbora za okolje in prostor
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Odbora za okolje in prostor
3. Obravnava dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem lokacijskem načrtu Poligon (sprejem)
4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja BP 3 /26 » Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli »
5. Obravnava osnutka Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022
6. Obravnava osnutka Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023
7. Razno
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Sprejet je bil naslednji SKLEP:
Potrdi se predlagan dnevni red 6. redne seje Odbora za okolje in prostor
Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad/2 Potrditev zapisnika 5. redne seje
Zapisnik 5. redne seje Odbora za okolje in prostor, ki je bila v sredo, dne 10. 2. 2021 ob 17. uri,
in je potekala na daljavo, so člani odbora prejeli skupaj z vabilom v elektronski obliki.
Razprave ni bilo.
Predsednik odbora je zapisnik podal na glasovanje. Sprejet je bil naslednji SKLEP:
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Odbora za okolje in prostor
Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad/3 Obravnava dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem lokacijskem načrtu Poligon
Predlog Odloka sta predstavili Petra Siter in Tjaša Marko.
Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. Prijave k razpravi ni bilo.
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil z dopolnjenim predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o občinskem lokacijskem načrtu Poligon in predlaga OS, da ga sprejme v predlagani
vsebini.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad/4 Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja BP 3/26 » Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli »
Predlog predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BP 3 /26
» Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli » v naselju Breg pri Polzeli sta predstavili Magda
Cilenšek in Andreja Preložnik.
Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. Razpravljali so Darko Hlupič, Jožef Ribič, Ljubo
Žnidar.
Po razpravi je bil sprejet je bil naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil s predlogom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja BP 3 /26 » Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli » in predlaga Občinskemu
svetu Občine Polzela, da ga po pridobitvi vseh drugih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja
prostora, sprejme v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
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Ad/5 Obravnava osnutka proračuna občine Polzela za leto 2022
Predlog osnutka proračunov za leti 2022 in 2023 je skupaj predstavila Brigita Jurički.
Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. Razpravljali so Ljubo Žnidar, Jože Ribič, Dare
Hlupič.
Ljubo Žnidar je predlagal, da bi bilo dobro pripraviti 5 letno projekcijo gibanja aktivno zaposlenih
prebivalcev, zaradi trenda gibanja dohodnine z vidika samofinanciranja občine.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil z osnutkom proračuna za leto 2022 in predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih sedem (7) članov komisije.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad/6 Obravnava osnutka proračuna občine Polzela za leto 2023
Predlog osnutka proračuna je bil predstavljen sočasno s osnutkom proračuna za leto 2022
vključno z razpravo.
Predsednik odbora je predlog podal na glasovanje. Sprejet je bil naslednji SKLEP:
Odbor se je seznanil z osnutkom proračuna za leto 2023 in predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih šest (7) članov komisije.
»ZA« je glasovalo sedem (7) članov, »PROTI« ni glasov nihče.

Ad/7 Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17:00.

Zapisala:
Magda Cilenšek
podsekretarka za gosp., okolje in prostor

Magda Cilenšek
podsekretarka za gosp., okolje in prostor

Mihael Frankovič
Predsednik Odbora za okolje in prostor
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