
 

 

 
 

Številka:  900-7/2022-___ 

Datum:          22. 6. 2022 

Predlog 

 

Z A P I S N I K  

25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je potekala v sredo, 22. 6. 2022, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

Navzoči člani občinskega sveta: mag. Marjan Močnik, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Silva 

Meklav, Monika Blagotinšek, Anton Kanduti, Felix Skutnik, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael 

Frankovič, Bojana Kralj Kos, Aljaž Košec, Blaž Turnšek, Marko Slokar in Darko Hlupič. 

Opravičeno odsotni: Martina Lipičnik, Ivan Kapitler in mag. Andrej Sevčnikar. 

 

Drugi navzoči: 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,  

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

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

– Mija Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo.  

 

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.  

 

 

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 

Župan je svetnike seznanil, da je pred sejo prispel predlog F. Skutnika za razširitev dnevnega reda: 

Omejitev tovornega prometa nad 7,5t  na odseku lokalne ceste LC 490 590, odsek 490591.  

 

Župan je predlagal, da se predlog obravnava pod točko Razno, ker ne gre za bistveno spremenjene 

okoliščine po sklicu seje, občina pa je prejela tudi odgovor Direkcije RS za ceste. 

 

Razpravljali so A. Trbežnik, B. Kralj Kos, F. Skutnik, D. Sternad Pražnikar in A. Kanduti. 

 

F. Skutnik je povedal, da vztraja, da se točka uvrsti na dnevni red. Povedal je tudi, da se na mesto 

pod točko razno, kot samostojne točke na dnevni red uvrstijo tudi predlogi, katere je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovala županu pred sklicem te seje. Predloge 

sklepov, ki se nanašajo na predstavitev ažuriranega registra tveganj Občine Polzela, predstavitev 

aktivnosti občinske uprave glede postopkov uveljavljanja ničnosti poslov v zvezi z odločitvijo KPK 

in obravnavo elektronskega sporočila direktorice javnega zavoda, katerega soustanoviteljica je 

Občina Polzela, je podrobneje predstavil navzočim. Poleg tega je predlagal, da se iz dnevnega reda 

umakne 11. točka: Etični kodeks ravnanja funkcionarjev Občine Polzela in sicer zaradi tega, ker v 

Statutu ni podlage za sprejem tega akta in je treba najprej spremeniti le-tega in ga mora predhodno 

obravnavati tudi prisojno delovno telo občinskega sveta.  

 



 

 

 

 

 

 

Župan je pojasnil, da Poslovnik OS določa, da se predlogi za razširitev dnevnega reda lahko 

sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje, kar pa v primeru predloga sklepa glede Omejitev 

tovornega prometa nad 7,5t  na odseku lokalne ceste LC 490 590, odsek 490591, niso. Povedal je, 

da bo občinski svet o tem predlogu razpravljal pod točko razno, zavezujočih sklepov pa ne bo 

sprejemal. Občina Polzela je namreč resna inštitucija in ne more v delu, ki je namenjen poslovni 

dejavnosti, omejevati dostopa. Povedal je še, da bodo predlogi Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja prav tako obravnavani pod točko razno. Strinja pa se z umikom točke o 

sprejemu etičnega kodeksa, čeprav je to del načrta integritete. 

 

F. Skutnik je pozval župana, da poda predlog sklepa glede Omejitev tovornega prometa nad 7,5t  

na odseku lokalne ceste LC 490 590, odsek 490591 na glasovanje.  

 

Župan je pojasnil, da razlogi niso nastali po sklicu seje ter na glasovanje podal dnevni red, kot sledi: 

 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 25. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Pregled realizacije sklepov 24. redne seje ter potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega 

sveta Občine Polzela  

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 

občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – skrajšani postopek 

4. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli 

Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023 

5. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka 

6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok v šolskem letu 2021/2022 

7. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2022 

– druga dopolnitev 

8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 

1967/2, 1967/3 in 1967/4, vse k. o. 980 Andraž 

9. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela  

10. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega 

glasila Občine Polzela – skrajšani postopek 

11. Predlog Etičnega kodeksa ravnanja funkcionarjev Občine Polzela 

12. Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2022 

13. Pobude in vprašanja 

14. Razno 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 7 članov,  

»PROTI« je glasovalo 7 članov (A. Trbežnik, M. Blagotinšek, A. Kanduti, F Skutnik, D. Sternad  

Pražnikar, B. Kralj Kos in M. Slokar)  

 

Župan je ugotovil, da dnevni red ni sprejet in da se seja občinskega sveta ne more nadaljevati.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 

https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/08/5.-SKLEP-ukinitev-statusa-JD.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/08/5.-SKLEP-ukinitev-statusa-JD.pdf

