Številka: 900-6/2022-___
Datum:
13. 4. 2022
Predlog
ZAPISNIK
24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je potekala v sredo, 13. 4. 2022, ob 19. 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 (ob 19.08), Anton Kanduti,
Felix Skutnik, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael Frankovič, Bojana Kralj Kos, Aljaž Košec in
Blaž Turnšek. Opravičeno odsotni: Marko Slokar, Darko Hlupič, Martina Lipičnik.
Drugi navzoči:
– Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica osnovne šole Polzela (pri tč. 4, 5 in 6),
– Tjaša Marko, TIURB, projektiranje in svetovanje d.o.o. (pri tč. 7 in 8),
– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
– Brigita Jurički, finančnica,
– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor,
– Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor
– Mija Satler, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo,
– Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela in
– Tone Tavčer, Utrip.
Seja se je začela ob 19. 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 vsebine razprav niso povzete razen, ko je razpravljavec to izrecno zahteval.

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda
Župan je svetnike seznanil, da je pred sejo prispel predlog F. Skutnika za razširitev dnevnega reda
z enakim predlogom, kot na prejšnji seji: Omejitev tovornega prometa nad 7,5t na odseku lokalne
ceste LC 490 590, odsek 490591. Župan je povedal, da aktivnosti v tej zadevi že tečejo in bo
uvrščena na dnevni red, ko občina od direkcije prejme mnenje.

F. Skutnik je povedal, da glede na to, da je bilo s strani občine na Direkcijo za ceste RS posredovan
dopis za podajo mnenja, predlog za razširitev dnevnega reda umika.
Župan je predlagal, da se dnevni red razširi s 13. točko: Predlog dopolnitve načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem, sedanji 13. in 14. točka pa postaneta 14. in 15. točka, kot sledi:
1. Potrditev predloga dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Pregled realizacije sklepov 23. redne seje ter potrditev Zapisnika 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Polzela
3. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2021
4. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2021
5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
6. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo – del
območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53
9. Predlog Statuta Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1)
10. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1)
11. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2021:
- Glasbena šola Risto Savin Žalec,
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
- II. Osnovna šola Žalec,
- UPI Ljudska univerza Žalec,
- ZD Jožeta Potrate Žalec
12. Predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za
redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov za leto 2021
13. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto
2022 – prva dopolnitev
14. Pobude in vprašanja
15. Razno
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi se dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
Župan je svetnikom predstavil realizacijo sklepov 23. redne seje.
F. Skutnik je predlagal, da se v zapisnik doda njegovo vprašanje pri točki razno, ki se nanaša na
kamnolom Podgora, kot sledi: »F. Skutnika je zanimalo ali je občina prejela kakšen odgovor na
poslano prijavo glede nelegalnosti asfaltne baze kamnoloma Podgora, katero je Občina Polzela
posredovala skupaj z Občino Šmarno ob Paki, oziroma ali je bila prijava posredovana.
Župan je odgovoril, da po prejeti informaciji s strani Občine Šmarno ob Paki, da je inšpekcijski
postopek že uveden, še ena prijava na inšpektorat ni bila posredovana. Je pa postopek zaključen in
obstaja tudi zapisnik. F. Skutnik je prosil, da se zapisnik pošlje svetnikom.«
Župan je podal zapisnik z dodanim zapisom na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se zapisnik 23. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 24. 3. 2022.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 3/ Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2021
B. Jurički je predstavila Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela 2021.
Razpravljala sta B. Kralj Kos in A. Kanduti. B. Kralj Kos je povedala, da je zadovoljna, ker se ta
mandat zaključuje z zelo nizko zadolženostjo občine, in sicer 248 EUR na prebivalca občine. Na
vprašanje, kdaj se pričneta odplačevati zadnja dva najeta kredita, je odgovorila B. Jurički.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2021.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« je glasoval 1 član (F. Skutnik).

Ad 4/ Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2021
Mag. B. Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela je prisotnim predstavila letno poročilo za leto 2021.
F. Skutnika je zanimalo, kakšna je zasedenost mest v vrtcu in kakšna je projekcija za naprej, saj je
priseljevanje v občino zelo veliko in ali je bila kakšna vloga tudi zavrnjena.
Mag. B. Sopčič je odgovorila, da je število otrok v vrtcu odvisen od natalitete vsakega posameznega
leta. Zaključen je vpis za naslednje šolsko leto in število otrok ostaja enako kot letos, kar pomeni,
da so zasedena vsa mesta. Če bo priseljenost velika, bodo pa kapacitete vrtca premajhne. V zadnjih
letih pa velikega porasta otrok ne opažamo. Tri vloge so bile tudi zavrnjene, vendar se lahko do
začetka šolskega leta stanje tudi spremeni.
Župan je povedal, da s projektanti potekajo dogovori o pripravi idejne zasnove nadgradnje vrtca s
štirimi oddelki.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2021.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 5/ Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
Mag. B. Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela je prisotnim predstavila predlog novih cen
programov v Vrtcu Polzela.
Razpravljala sta B. Kralj Kos in A. Kanduti.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V Osnovni šoli Polzela, organizacijski enoti: Andraž in Polzela se za dnevna programa
predšolske vzgoje (6-9 ur) določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
- Prvo starostno obdobje
517,74 EUR
- Drugo starostno obdobje 477,93 EUR
- Kombinirani oddelek I. in II. starostnega obdobja 497,83 EUR
S sprejetjem tega Sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela,
št.: 600-4/2019-2 z dne 15. 4. 2019 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave
št. 3/2019).
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2022.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 6/ Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
Mag. B. Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela je prisotnim predstavila predlog sklepa.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
V času od 1. junija do 30. septembra 2022, starši lahko uveljavljajo rezervacijo za vrtec
(počitniško odjavo). Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni.
Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za program, v katerem je bil
otrok pred odjavo.
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in bodo
v upravi vrtca predhodno napovedali odsotnost otroka.
V skladu z veljavno zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega otroka.
Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2021/2022.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta .
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
1 član (A. Kanduti) ni glasoval, ker v času glasovanja ni bil prisoten.

Ad 7/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela
T. Marko iz podjetja TIURB, projektiranje in svetovanje d.o.o., ki je bil pripravljavec odloka je
predstavila spremembe in dopolnitve načrtovanih prostorskih ureditev na območju, ki ga obravnava
odlok.
M. Frankovič je povedal, da je odlok obravnaval odbor za okolje in prostor ter občinskemu svetu
predlaga, da se odlok sprejme v prelaganem besedilu.
Razpravljali so: F. Skutnik, B. Kralj Kos, D. Sternad Pražnikar, A. Trbežnik in A. Kanduti.
F. Skutnik je povedal, da ga je zmotilo to, da je predvideno 1,5 parkirnega mesta na stanovanje v
bloku, ki se umešča v območje in apelira, da se namenita 2 parkirni mesti na stanovanje, saj ne bi
želel, da se parkirišča, ki jih je občina kupila in so javna namenijo za ta nova stanovanja. Smo
podeželsko mesto in smo vsi odvisni od avtomobilov in se ne moremo primerjati z urbanimi naselji,
kot npr. Ljubljana. Zanimalo ga je tudi, kakšna avtopralnica v tehnološkem smislu je predvidena.
Je pa skeptičen do umestitve avtopralnice v stanovanjsko okolje, saj sta v bližini na novo zgrajena
dva nova bloka in bo ta delavnica za stanovalce zelo moteča.
B. Kralj Kos je opozorila na odločitev OS, katero je sprejel v preteklosti, da se pri projektiranju
stanovanj načrtujeta dve parkirni mesti na stanovanje. Predlagala je tudi, da se zemljišče ob šoli in
igrišču, katero je s tem odlokom predlagano za novogradnjo blokov prihrani za celostni koncept
potreb vzgoje in izobraževanja, saj se bo z gradnjo blokov in hišnih naselij potreba povečevala in
se morda razmisli, da se v bodočnosti planira novogradnja blokov na prostorih sedanjega vrtca, kjer
je že obstoječe blokovsko naselje.
T. Marko je povedala, da so bili pri načrtovanju parkirnih mest upoštevani tehnični normativi za
projektiranje in opremo, priporočila državnega prostorskega reda in občinski prostorski načrt, ob
upoštevanju, da je potrebno zagotoviti zadostno, vendar tudi optimalno število parkirnih mest. V
tem odloku je predvideno 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto, kar je za urbana središča
dovolj, je pa tudi zgornja meja, kot jo določajo prej našteti normativi in priporočila.

Glede tehnologije avtopralnice pa, da je v odloku objekt poimenovan »avtopralnica«,
podrobnejšega opisa glede tehnologije pa odlok ne vsebuje. Župan je dodal, da bo po navedbah
investitorja, le ta zgradil ročno avtopralnico.
D. Sternad Pražnikar se je pridružila mnenju F. Skutnika, da bo avtopralnica za bližnje občane
zaradi hrupa moteča. Zanimalo jo je, ali ima občina strategijo oziroma ali je cilj Polzele ta, da
postane blokovski kraj in do kam ali pa ostanemo podeželje in se usmerimo v razvoj turizma ter
samooskrbe. Poudarila je, da bodo imeli problem tudi kmetje, ki se bodo morali umikati. Poudarila
je, da je blokov več kot preveč, ker novim stanovalcem občina ne more več nuditi kvalitete, ki jo
pričakujejo. Polzela pa ni mesto.
Župan je pojasnil da se s tem gradnja blokov zaključuje.
F. Skutnik je še povedal, da umestitve blokov v to okolje ne podpira, saj bo v prihodnosti potrebno
zagotoviti in na novo zgraditi prostore za vrtec in šolo in to je edino območje, kjer je to mogoče
zgraditi. Apeliral je, da zemljišče ohranimo zase.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center
Polzela.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 9 članov, »PROTI« je glasovalo 5 članov (F. Skutnik, B. Kralj Kos, A. Kanduti,
D. Sternad Pražnikar in A. Trbežnik)
Mag. M. Močnik je sejo zapustil ob 21. uri.
Ad 8/ Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Pod cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53
T. Marko iz podjetja TIURB, projektiranje in svetovanje d.o.o., ki je bil pripravljavec odloka je
predstavila načrtovano prostorsko ureditev na območju, ki ga obravnava odlok.
Razpravljal je B. Turnšek.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo - del območja
PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 9/ Predlog Statuta Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1)
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je povedala, da je Statutarno pravna komisija pripravila
predlog uradnega prečiščenega besedila statuta. Posebna obrazložitev k tej točki ni bila potrebna.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi Statut Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB-1)
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 10/ Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1
(UPB 1)
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je povedala, da je Statutarno pravna komisija pripravila
predlog uradnega prečiščenega besedila poslovnika občinskega sveta. Posebna obrazložitev k tej
točki ni bila potrebna.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Potrdi poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB-1)
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 11/ Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2021 Glasbena
šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, II. Osnovna šola Žalec,
UPI Ljudska univerza Žalec in ZD Jožeta Potrate Žalec.
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet se seznani z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2020: Glasbena šola Risto
Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, II. Osnovna šola Žalec, UPI Ljudska
univerza Žalec, ZD Jožeta Potrate Žalec.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 12/ Predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela
plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov za leto 2021
A. Kočevar, direktorica občinske uprave je predstavila predloge soglasij.
Razpravljali so F. Skutnik, B. Kralj Kos in a. Kanduti.
F. Skutnik je predlagal, da se ravnateljem oziroma direktorjem javnih zavodov, ki so dosegli 100
% vrednost meril za redno delovno uspešnost nameni 5 % letne mase plače, tistim, ki pa so dosegli
manj kot 100% pa ta se odstotek zmanjša.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost ravnateljice
OŠ Polzela, mag. Bernardke Sopčič, za leto 2021, nameni 5% letnih sredstev osnovne plače
ravnateljice.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost ravnatelja JZ
Glasbena šola Risto Savin Žalec, mag. Gorazda Kozmusa, za leto 2021, nameni 5% letne
mase njegove osnovne plače.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost ravnateljice
JZ II. Osnovne šole Žalec, Petre Petrovič Pražnikar, za leto 2021, nameni 5% letnih
sredstev osnovne plače.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost ravnateljice
JZ UPI ljudske univerze Žalec, Franje Centrih, za leto 2021, nameni 5% letne mase
osnovne plače direktorice.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost direktorice
JZ Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Jolande Železnik, za leto 2021, nameni 3%
sredstev osnovne plače.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
O Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost direktorice
JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, dr. Hane Šuster Erjavec, za leto 2021,
nameni 2% sredstev osnovne plače.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 13/ Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto
2022 – prva dopolnitev
P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor je predstavila dopolnitev letnega načrta razpolaganja z
zemljišči za leto 2022 - Obrazec št. 2a, za prodajo nepremičnine parc. št. 929/668, k. o. 992 Polzela,
v izmeri 87 m2, lego nepremičnine ter razloge za dopolnitev.
V razpravi je F. Skutnik predlagal, da se točka umakne z dnevnega reda, dokler ne bo znanih več
podatkov o ceni nepremičnine. Gre namreč za stavbo zemljišče, in je cena 27 EUR/ m2 prenizka.
Župan je pojasnil, da je cena povzeta po Sklepu o določitvi izhodiščni pravičnih cen stavbnih,
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih Občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju,
katerega je sprejel občinski svet v letu 2019.
V nadaljevanju so razpravljali še B. kralj Kos, A. Košec in A Kanduti.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto
2022 – prva dopolnitev, ki vsebuje:
- Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2022
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 12 članov, »PROTI« je glasoval 1 član (F. Skutnik)

Ad 9/ Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad 10/ Razno
• Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Andraž nad Polzelo. se podaja soglasje k izvedbi
prireditve »50. letnica PGD Andraž nad Polzelo«, ki bo potekala na športnem igrišču v
Andražu nad Polzelo, od 18. 6. 2022 od 18. 00 do 19. 6. 2022, do 04.00 ure zjutraj.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
»ZA« je glasovalo 13 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
•

F. Skutnika je zanimalo ali se je občina pridružila k promociji v okviru Kolesarske dirke po
Sloveniji, ki bo junija 2022.

D. Jevšnik je povedal, da je pogodba o sodelovanju podpisana.
B. Kralj Kos je apelirala, da se moramo povezati z osnovno šolo, da čim boljše predstavimo občino
v tistem času, ko bo snemaje kolesarjev v živo.
•

F. Skutnik je želel odgovor na vprašanje, ki ga je svetnica B. Kralj Kos pred časom
posredovala po e-pošit in izpostavila na prejšnji seji glede postavitve prometnega znaka za
prepoved prometa za vozila, katerih osna obremenitev je večja od 4,5 t, na občinski lokalni
cesti pri podjetju AKI, d.o.o. v PC Ločica.

Župan je pojasnil, da je bil znak postavljen spomladi 2019 na pobudo krajevnega odbora Ločica.
Sam se postavitve tega znaka ne spomni. Takšne pobude obravnava SPV, vendar zapisa o tem
nismo našli. Je pa znak že odstranjen.
F. Skutnik je predlagal, da naj SPV to pobudo ponovno obravnava in poda odločitev. Zanimalo ga
je tudi ali ima občina urejeno evidenco prometnih znakov.
M. Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor je povedala, da spletni portal iObčina vsebuje
modul prometne signalizacije, kjer je mogoče preveriti vse prometne znake.

Na vprašanja A. Kandutija, ki so se nanašala na kadrovsko politiko v občinski upravi, protokol pri
občinskih prireditvah, zbor občanov in delovanje CZ, je odgovarjal župan.
•

B. Kralj Kos je izpostavila problem, katerega so podali predsedniki društev, ki imajo z
občino sklenjene pogodbe o uporabi športnih površin in se nanašajo na vlaganje zahtevkov,
kateremu je potrebno priložiti tudi dokazila o plačilu.

Župan J. Kužnik je povedal, da bo k pogodbam sklenjen aneks, s katerim bo ta anomalija
odpravljena.

Seja je bila zaključena ob 22.45.

Zapisala:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Jože Kužnik Župan

