Številka: ___________
Datum: 20. 1. 2022

ZAPISNIK
21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je potekala v četrtek, 20. 1. 2022, ob 18. uri,
na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja - Teams

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, mag. Marjan Močnik, Milan Pečnik (ob 18.20),
Aleš Trbežnik, Silva Meklav, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti,
Aljaž Košec, Felix Skutnik, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael Frankovič, Darko Hlupič, Blaž
Turnšek, Marko Slokar, Bojana Kralj Kos in Martina Lipičnik.
Drugi navzoči:
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
– Brigita Jurički, finančnica,
– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor,
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor,
– Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela in
– Jasna Gregorc, sodelavka v glavni pisarni.
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. Župan je pojasnil, da bo tudi glasovanje o posameznem sklepu potekalo s
poimenskim izjavljanjem.
V zapisniku vsebine razprav niso povzete razen, ko je razpravljavec to izrecno zahteval.
Ad 1/ Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red, katerega so svetniki prejeli s sklicem 21. seje:
1. Potrditev predloga dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
3. Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022 – 1. obravnava
4. Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023 – 1. obravnava
5. Sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v
Občini Polzela za obdobje 2022-2025
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
Župan je svetnikom predstavil realizacijo sklepov 20. redne seje.
Razpravljali so A. Trbežnik, F. Skutnik, B. Kralj Kos, A. Kanduti, M. Lipičnik, D. Strnad
Pražnikar, M. Slokar, S. Meklav, M. Frankovič in D. Hlupič.
F. Skutnik je povedal, da zapisnika ne bo potrdil, saj je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah
Občinskega lokacijskega načrta Poligon pri 5. točki sprejet v nasprotju s poslovnikom in je
ničen. Ne nasprotuje umestitvi bencinskega servisa, vendar se naj doda določilo, da se prepove
promet za tovorna vozila nad 7,5 ton na tem območju do takrat, ko bo zgrajena obvoznica.
Predlagal je, da se odlok ponovno obravnava.
A. Trbežnik se je z razpravo F. Skutnika strinjal in povedal, da zapisnika zaradi nepravilnosti pri
sprejemu odloka pri 5. točki, ne bo potrdil. Zmotil ga je tudi način objave na spletni strani
občine, kjer je sklep slikan s telefonom in prilepljen na spletno stran, ostali sklepi so pa so v pdf
obliki.
P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor je odgovorila, da je vsebina objavljenega sklepa na
način umeščanja skeniranega dokumenta na spletno stran, verodostojna.
B. Kralj Kos je povedala, da na seji, na kateri je bil odlok v obravnavi, ni bila prisotna in
zapisnika ne bo potrdila. Je pa o sprejemu odloka obvestila predsednika krajevnega odbora
Ločica, ki pa ni bil seznanjen s tem, da je odlok v obravnavi. Javnost bi morala biti o javni
razgrnitvi obveščena. Dodala je še, da se strinja z predhodnimi razpravami svetnikov in svetnic
in ne nasprotuje umestitvi bencinskega servisa v Poslovno cono Ločica, vendar se s tem ne sme
posegati v kvaliteto življenja občanov. Predlagala je, da se za določeno obdobje v tem območju
prepove promet za motorna vozila nad 7,5 ton. Prelagala je še, da se svetnike o večjih projektih
sprotno obvešča.
Župan je pojasnil, da zapisnik odraža dogajanje na sami seji in ne vsebine posameznih
obravnavanih točk. Povedal je, da je postopek sprejema predmetnega odloka na občinskem
svetu potekal v eni obravnavi, kar je skladno s poslovnikom in z zakonom in je tudi veljaven.
Bila pa je storjena napaka, saj je bilo na vabilu napačno navedeno, na seji pa pomotoma v
sprejem podan predlog sklepa, da se na isti seji opravita 1. in 2. obravnava odloka (po
skrajšanem postopku).
M. Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor je še podrobno in kronološko predstavila
potek postopka sprejema odloka.
Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se zapisnik 20. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 23. 12. 2021.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 8 članov, 1 članu (A. Košcu) je zaradi težav z mikrofonom župan dal možnost
glasovanja med obravnavo 3. točke dnevnega reda in je glasoval »ZA«.
»PROTI« je glasovalo 8 članov (A. Trbežnik, A. Kanduti, B. Kralj Kos, D. Sternad Pražnikar, F.
Skutnik, M. Slokar, M. Blagotinšek in S. Meklav).
Ad 3/ Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022 – 1. obravnava
Župan je prisotne seznanil s spremembo v predlogu Odloka o proračunu za leto 2022, ki se
nanaša na postavko Košarkarsko društvo Hopsi, ki je samostojna in bo omogočala izplačilo
predplačila v skladu s Sklepom o začasnem financiranju.
Razpravljali so: A. Kanduti, D. Strnad Pražnikar, F. Skutnik, A. Trbežnik, I. Kapitler in D.
Hlupič.
A. Kanduti in A. Trbežnik sta predlagala, da se postavka za KD Hopsi poveča na 160.000
evrov.

Prav tako so se A. Trbežnik, D. Sternad Pražnikar in F. Skutnik strinjali, da je potrebno
zagotoviti nemoteno financiranje za KD Hopsi. D. Strnad Pražnikar je apelirala, da se sredstva
za KD Hopsi povečajo.
Predlog odloka in ostale spremembe med osnutkom in predlogom je prisotnim podrobneje
predstavila B. Jurički, finančnica.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2022 v 1. obravnavi ter se ga poda v
30-dnevno javno razpravo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« je glasoval 1 član (A. Kanduti).

Ad 4/ Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023 – 1. obravnava
Predlog odloka in ostale spremembe med osnutkom in predlogom je prisotnim podrobneje
predstavila B. Jurički, finančnica.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2023 v 1. obravnavi ter se ga poda v
30-dnevno javno razpravo.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« je glasoval 1 član (A. Kanduti).

Ad 5/ Sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti
invalidov v Občini Polzela za obdobje 2022-2025
Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov je prisotnim
predstavila A. Kočevar, direktorica občinske uprave.
Razpravljali so: B. Kralj Kos, D. Strnad Pražnikar, A. Trbežnik, M. Pečnik, D. Hlupič, M.
Lipičnik, F. Skutnik, A. Kanduti, M. Frankov, B. Turnšek in A. Kanduti.
B. Kralj Kos je pohvalila delo direktorice občinske uprave ter ostalih sodelavcev v občinski
upravi pri tem projektu. Povedala, da so invalidi ranljiva skupina in je prav, da delamo v tej
smeri.
D. Strnad Pražnikar je povedala, da sprejem Akcijskega načrta podpira in apelira, naj se odslej
nikoli več ne zgradi pločnik, ki ni ustrezne širine za invalidski voziček.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrditev Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v
Občini Polzela za obdobje 2022-2025
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče

Ad 6/ Pobude in vprašanja
• Župan je predstavil pobudo in vprašanja na temo Strategije razvoja turizma v Občini
Polzela.
Župan je pojasnil, da strategija razvoja turizma v izdelavi in jo pripravljajo sodelavci na TIC
Polzela. Povedal je, da je v Polzelanu objavljena anketa in povabil svetnice in svetnike, da jo
izpolnijo.

Razpravljali so: A. Trbežnik, B. Kralj Kos, F. Skutnik, A. Kanduti in D. Strnad Pražnikar.
D. Strnad Pražnikar je povedala, da se moramo pogovarjati o turizmu in da ta strategija ni
začetek turizma na Polzeli saj je bilo pred leti že ogromno narejenega. V prvi vrsti naj se vrnejo,
obudijo prireditve, dogodki, ki so pred leti že bili in so bile ukinjene.

Ad 9/ Razno
• A. Trbežnik je predlagal, da se pridobi pravno mnenje glede pravilnosti postopka
sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
Poligon pri 5. točki 20. redne seje, ki je bila 23. 12. 2021 ter glede pravilnosti
glasovanja svetnika A. Košca pri potrjevanju zapisnika 20. seje OS, ker je glasoval
naknadno, ko je bila 2. točka že zaključena.
•

F. Skutnik se je strinjal s predlogom A. Trbežnika glede pravne preverbe glasovanja 2.
točke. Predlagal je, da se sprejme sklep, da se magnetogram prejšnje seje do pridobitve
pravnega mnenja ne uniči in, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega
lokacijskega načrta Poligon uvrsti v ponovno obravnavo na naslednjo sejo OS, pri
čemer se naj upoštevajo predlogi svetnikov glede omejitve tovornega prometa.

•

D. Sternad Pražikar se je strinjala z obema predlogoma A. Trbežnika. Kot eno od
možnosti za pridobitev pravnega mnenja je navedla Službo vlade za lokalno
samoupravo. Poudarila je, da umeščanju bencinske črpalke Logo na to lokacijo
nasprotuje zaradi razlogov: vplivi na okolje, ekologija, premajhna kvadratura prostora,
namembnost, saj ne vidi dodane vrednosti za kraj in prebivalce. Glede na to, da je
skoraj polovica svetnikov proti, je predlagala, da se o tej zadevi pogovorijo, saji si nihče
ne želi, da občino vodijo s preglasovanjem.

Župan J. Kužnik je zaradi dvomov pri glasovanju o 2. točki dnevnega reda: Zapisniku 20. seje
OS, predlagal ponovno glasovanje o tej točki in povedal, da bo do naslednje seje pridobljeno
mnenje Službe vlade za lokalno samoupravo.
D. Sternad Pražnikar in A. Trbežnik sta povedala, da glasovanje za nazaj ni mogoče.
•

D. Hlupič se je v imenu KD Hopsi zahvalil za umestitev in potrditev postavke v
proračun 2022 ter za možnost črpanja 30% predplačila iz začasnega financiranja
proračuna. Občinskim organom podaja pobudo, da se postavka ohrani naprej, saj je to
edini način, da se sklepajo nove pogodbe ter ohrani delovanje kluba.

•

M. Slokar se je zahvalil za gradivo Primerjava Dolgoročne razvojne strategije Občine
Polzela za obdobje 2018 – 2028 in izvedenih projektov 2018 – 2022, katero je bilo na
njegov predlog posredovano vsem svetnikom. Poudaril je, da sam osebno ne potrebuje
ničesar, je pa samoumevno, da mora takšen dokument imeti občinska uprava ves čas na
mizi in mora služiti vsem, tudi občinskim svetnikom kot priporočnik. Povedal je še, da
če bi na takšen način obravnavali strategijo že od sprejetja naprej, bi imeli manj težav
pri sestavljanju proračunov in ne bi bilo razhajajočih si mnenj glede določanja prioritet.
Predlagal je, da se svetnikom kot gradivo naj pošiljajo materiali, ki bodo jasni in
transparentni.

V nadaljevanju so razpravljali še: A. Kanduti, B. Kralj Kos, M. Pečnik, S. Meklav in M.
Frankovič.
Seja je bila zaključena ob 20.45.
Zapisala:
Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave

Jože Kužnik, župan

