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Z A P I S N I K 
1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v torek, 23. 4. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Marjan Močnik, Mihael 
Frankovič, Marko Slokar, Aljaž Košec, Milan Pečnik, Dragica Stemad Pražnikar, Aleš 
Trbežnik, Bojana Kralj Kos, mag. Andrej Sevčnikar, Silva Meklav, Darko Hlupič, Blaž Tumšek 
in Felix Skutnik, Monika Blagotinšek in Anton Kanduti. 

Seja se je začela ob 19. uri. Župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče članice in 
člane občinskega sveta in vse ostale navzoče ter ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Seja se 
je zvočno snemala. 

Potrditev dnevnega reda 
Zupan je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Zahteva za presojo ustavnosti DPN 3. Razvojna os 

Občinski svetje sprejel naslednji SKLEP: 
| 
Sprejme se predlagan dnevni red 1. izredne seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta. 
»ZA« je glasovalo I 7 članov občinskega sveta, »PROT [« ni glasoval nihče. 

Župan J. Kužnikje predlagal občinskemu svetu, da se seja zapre za javnost v celoti. 

Občinski svetje sprejel naslednji SKLEP: 
| 
Seja se zapre za javnost v celoti. 7 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 1 7 članov občinskega sveta. 
»ZA« je glasovalo 17 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

Ad 1/ Zahteva za presojo ustavnosti DPN 3. razvojna os 
Župan J. Kužnik je predstavil vsebino zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o 
državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti Al Šentilj- 
Koper do priključka Velenje-jug, ki je bila vložena 30. 5. 2018 ter razloge, ki so privedli do 
takšne odločitve občinskega sveta v prejšnji sestavi. Pojasnil je tudi, da se je za sklic izredne 
seje odločil zaradi ugibanj, da naj bi zaradi trgovanja s cestami in položaji z ministrsko ekipo 
Alenke Bratušek, Občina Polzela vloženo zahtevo za ustavno presojo umaknila tik pred 
obravnavo na ustavnem sodišču.



Župan je pozval prisotne svetnike in svetnice, da podajo svoje mnenje glede vložene zahteve. 

Razpravljali so D. Hlupič, M. Lipičnik, A. Košec, A. Trbežnik, F. Skutnik, A. Kanduti, B. Kralj 
Kos, M. Slokar, D. Stemad Pražnikar, I. Kapitler, M. Frankovič, A. Sevčnikar, S. Meklav in B. 
Tumšek. Bili so enotnega mnenja, da odločitvi svetnikov prejšnjega mandata zaupajo in je ne 
bodo izpodbijali. 

B. Kralj Kos je povedala, da se zaveda, da je avtocesta potrebna tako z gospodarskega vidika 
kot vidika vsakega posameznika. Ker se od dneva vložitve zahteve za ustavno presojo do danes 
dejstva niso spremenila in ni prišlo do dodatnih argumentov in obrazložitev, stoji za odločitvijo, 
ki jo je podala že v lanskem letu, ko je kot svetnica glasovala za vložitev zahteve in je proti 
temu, da se umakne. 

Seja je bila zaključena ob 20.30. uri.
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