
 

 

 
 

 

Številka:   

Datum:            25. 7. 2022 

Predlog 

 

Z A P I S N I K  

26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je potekala v ponedeljek, 25. 7. 2022, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, mag. Marjan Močnik, Milan Pečnik, Silva Meklav, 

Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael 

Frankovič, Bojana Kralj Kos, Aljaž Košec, Blaž Turnšek, Darko Hlupič in Martina Lipičnik. 

Opravičeno odsotni: Marko Slokar, Felix Skutnik in Aleš Trbežnik. 

 

Drugi navzoči: 

– Dr. Robert Radkovič, predsednik NO Občine Polzela (pri tč. 5), 

– Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela (pri tč. 6 in 7), 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

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

– Mija Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo, 

– Tone Tavčer, Utrip. 

 

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.  

 

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 naslednjimi točkami:  

1. Seznanitev z načrtom integritete Občine Polzela in registrom tveganj 

2. Seznanitev z odločitvijo KPK v zadevi suma kršitve zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije župana Občine Polzela glede nabave prikolice 

3. Obravnava elektronskega sporočila Jolande Železnik direktorice Medobčinske splošne 

knjižnice Žalec 

 



 

 

Župan je pojasnil, da razširitev dnevnega reda po njegovem mnenju ni potrebna, saj je predlagana 

prva točka že zajeta v sklicu 26. seje pot točko 16. Predstavitev Registra tveganj Občine Polzela, 

seznanitev z odločitvijo KPK bo podana pri točki Razno, glede tretje predlagane točke pa je 

povedal, da je občinski svet s tem, ko je spremenil predlagani odstotek letne plače za redno 

delovno uspešnost, ki je bil predlagan s strani Sveta zavoda prekoračil svoja pooblastila in 

povzročil, da je komunikacija stekla v napačno smer.  

 

Župan je podal predlog razširitve dnevnega reda na glasovanje. 

 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« so glasovali 3 člani. 

»PROTI« je glasovalo 11 članov (I. Kapitler, mag. M. Močnik, M. Pečnik, S. Meklav, mag. A. 

Sevčnikar, D. Sternad Pražnikar, M. Frankovič, Aljaž Košec, B. Turnšek, D. Hlupič in M. Lipičnik) 

 

Župan je ugotovil, da sklep za razširitev dnevnega reda ni sprejet. 

 

Župan je predlagal, da se sprejme dnevni red, kot je bil posredovan s sklicem 26. seje občinskega 

sveta, kot sledi: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 26. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Pregled realizacije sklepov zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela ter 

potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

3. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

4. Pregled realizacije sklepov zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela ter 

potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

5. Seznanitev z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela za leto 2022 

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

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

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

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

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

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

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

– druga dopolnitev 

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

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

12. Predlog Sklepa o potrditvi komasacije na območju OPPN IV 

13. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela  

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

glasila Občine Polzela – skrajšani postopek 

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

16. Predstavitev Registra tveganj Občine Polzela 

17. Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2022 

18. Pobude in vprašanja 

19. Razno  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 26. 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 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Župan je svetnikom predstavil realizacijo sklepov 24. redne seje.  

 

Razpravljali do B. Kralj Kos, D. Hlupič in D. Sternad Pražnikar. 

 

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


 

 

D. Sternad Pražnikar je želela, da se njena razprava zapiše. Povedala je, da šlo pri glasovanju o 

redni delovni uspešnosti direktorjev in ravnateljev tako na hitro in je zaupala ter predlagan 

zmanjšan procent odstotek letne plače, ki se nameni za redno delovno uspešnost potrdila, čeprav je 

mnenja, da 97 % dosežena vrednosti meril za ugotavljanje redne delovne uspešnosti še vedno 

pomeni odlično oceno.  

 

Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 24. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 13. 4. 2022.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 12 članov, »PROTI« sta glasovala 2 člana (B. Kralj Kos in M. Blagotinšek). 

 

 

 

Ad 3/ Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Pri obravnavi zapisnika 25. redne seje ni bilo razprave. 

 

Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 25. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 22. 6. 2022.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 12 članov, »PROTI« sta glasovala 2 člana (B. Kralj Kos in M. Blagotinšek). 

 

 

 

Ad 4/ Pregled realizacije sklepov zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

          ter potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Župan je svetnikom predstavil realizacijo 3. izredne seje. Razprave ni bilo. 

 

Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 3. izredne seje OS Občine Polzela, ki je bila 6. 7. 2022.  

 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 5/ Seznanitev z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela za leto  

          2022 

Dr. R. Radkovič, predsednik NO je navzočim predstavil letni program nadzora za leto 2022. 

 

Razpravljala je B. Kralj Kos. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani z Letnim programom  Nadzornega odbora Občine Polzela za leto 

2022, pri čemer se iz letnega črta 9. točka: Nadzor nad poslovanjem Ustanove Dobrodelni 

županov sklad Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 6/ Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli  

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

Obrazložitev predloga soglasja je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela Mag. B. Sopčič.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli 

Polzela,  enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023 v višini 53 delavcev: 



 

 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,5 vzgojiteljev – pomočnikov vzgojitelja, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14,5 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec otroku s hudo obliko alergije, 

- 1 spremljevalec gibalno oviranemu otroku, 

- 1 spremljevalec otroku z epileptičnimi napadi. 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v Osnovni šoli 

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

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2022 do 31. 8. 

2023. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 7/ Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka 

Obrazložitev predloga soglasja je svetnikom podala ravnateljica OŠ Polzela Mag. B. Sopčič.  

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od 10 dni, lahko starši enkrat v 

šolskem letu uveljavljajo znižanje plačila v višini 30% njim določenega plačila.  

 

Razlika med znižanim plačilom staršev in ekonomsko ceno programa znižano za 

sorazmerni del stroškov neporabljenih živil zagotavlja Občina Polzela. 

 

Vlogo za znižanje plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca 

najkasneje v roku petih zaporednih delovnih (obračunskih) dni od zaključka odsotnosti 

otroka.  

 

To določilo velja za starše otrok, za katere je Občina Polzela po veljavni zakonodaji dolžna 

kriti del cene programov.  

 

S sprejemom tega Sklepa preneha veljati Sklep št. 032-14/201-9, sprejet na 18. redni seji, 

dne 3. 6. 2013. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela - 

uradne objave.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 8/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju  

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

M. Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor je podala obrazložitev predloga odloka.  

 

B. Kralj Kos, predsednica odbora za gospodarstvo je povedala, da je odbor k predlogu odloka podal 

pozitivno mnenje. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 

občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v prvi  in drugi obravnavi.   

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 



 

 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 

občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.   

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 9/ Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok v šolskem letu 2021/2022 

Predolg sklepa je predstavila M. Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, 

kateri se bo udeležil letovanja, v višini 80% cene programa, vendar ne več kot 130 EUR. 

 

Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2021/2022. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 10/ Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto  

            2022 – druga dopolnitev 

Predolg sklepa je predstavila P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Dopolni se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2022, ki ga 

je Občinski svet občine Polzela sprejel na 23. redni seji dne 24. 3. 2022 in dopolnil na 24. 

redni seji dne 13. 4. 2022. 

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 se dopolni z: 

- Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022 (Obrazec št. 1) 

- Načrtom razpolaganja z zemljišči za leto 2022 (Obrazec št. 2a). 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 11/ Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. 

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

Predolg sklepa je predstavila P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc št. 

1967/2 (ID 6428305), parc št. 1967/3 (ID 6428306) in parc št.  1967/4 (ID 6428307) vse k. o. 

980 Andraž. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Ad 12/ Predlog Sklepa o potrditvi komasacije na območju OPPN IV 

Predolg sklepa je predstavila M. Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se komasacija na območju OPPN IV za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob 

Savinji. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 13/ Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela  

Predolg sklepa je predstavila P. Siter, višja svetovalka za okolje in prostor. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

 

V Občinsko volilno komisijo Občine Polzela, se imenujejo: 

Predsednica: 

Namestnica preds.: 

Barbka Zupan Cimperman, Malteška Cesta 102, 3313 Polzela  

Ana Jevšnik Vrečer, Dobrič 11, 3313 Polzela 

Članica: Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313, 3313 Polzela  

Namestnica članice: Zdenka Jelen, Ob železnici 6, 3313 Polzela 

Članica: Irena Turnšek, Pot na toplice 1, 3313 Polzela 

Namestnik članice: Damjan Ožir, Glavni trg 45, 3313 Polzela 

Član: Peter Helbel, Dobrič 10, 3313 Polzela 

Namestnica člana Mojca Gregorc, Breška cesta 46, 3313 Polzela 

 

Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 1. 8. 2022 in traja štiri leta. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 14/ Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju  

             občinskega glasila Občine Polzela – skrajšani postopek 

Predolg sklepa je predstavila A. Kočevar, direktorica občinske uprave Občine Polzela. 

 

Razpravljali so mag. M. Močnik in B. Kralj Kos. 

 

Mag. Marjan Močnik je opozoril, da uradne objave ne morejo izhajati samostojno, kot to določa 3. 

odstavek 2. člena, zato je župan na glasovanje podal predlagan odlok, pri čemer se v 3. odstavku 

črta beseda »samostojno«. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila v 1. in 2. obravnavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 



 

 

 

Ad 15/ Omejitev tovornega prometa nad 7,5 t na odseku lokalne ceste LC 490 590, odsek  

            490591 

Predolg sklepa je predstavil J. Kužnik, župan. Povedal je, da se s predlaganim sklepom ustavlja 

postopek postavitve prometnega znaka in se bo nadaljeval, če in ko bo prišlo do prometnih 

zamaškov. Občina bo investitorja v postopku pridobivanja dokumentacije gradbenega dovoljenja 

za bencinski servis seznanila z dejstvom, da bo v primeru prometnih zamaškov omejila tovorni 

promet nad 7,5 ton. Povedal je še, da je investitor bencinskega servisa sprejel odločitev, da do 

nadaljnjega ustavlja postopke v zvezi z izgradnjo le-tega, o čemer ga je obvestil na uradnem 

sestanku. 

 

Razpravljali so M. Lipičnik, A. Kanduti, D. Sternad Pražnikar, B. Kralj Kos in mag. M. Močnik. 

 

M. Lipičnik je predlagala, da se predlog sklepa popravi v smislu, da naj občinski organ z namero 

občine po omejitvi prometa v primeru zamaškov, seznanja vse investitorje v postopkih 

pridobivanja dokumentacije za katerokoli dejavnost v PC Ločica in ne samo za obratovanje 

bencinskega servisa. 

 

B. Kralj Kos je povedala, da pozdravlja, da je točka obravnavana na dnevnem redu, ob enem pa je 

mnenja, da obravnava ne bi bila potrebna, če bi bili svetniki sprotno obveščeni o aktivnostih 

postopka. Povedala je še, da je z dopolnitvijo, katero je predlagala svetnica M. Lipičnik, prejela 

tudi odgovor njen predlog k dopolnitvi sklepa, da se postopek za postavitev prometnega znaka 

nadaljuje, če bi prišlo do oviranja prometa s tovornimi vozili ali prometnih zamaškov znotraj 

območja PC Ločica, zaradi opravljanja katere koli dejavnosti. 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Prometni znak PZ 2222 v krožnem krožišču Šempeter na regionalni cesti R2-447, odsek 

0367, Šempeter - Žalec, z namenom omejitve prometa tovornih vozil nad 7, 5 t, z izjemo 

lokalnega prometa na lokalni cesti LC 490 590 odsek 490 591, se za enkrat ne postavi. 

 

Postopek za postavitev prometnega znaka bo pristojni organ Občine Polzela pričel, če bi 

prišlo do oviranja prometa s tovornimi vozili ali prometnih zamaškov znotraj območja PC 

Ločica.  

Občinski organ bo v postopku pridobivanja dokumentacije za gradbeno dovoljenje za 

izgradnjo objekta namenjen katerikoli dejavnosti, investitorje seznanil z namero občine, 

kot določa drugi odstavek tega sklepa. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 16/ Predstavitev Registra tveganj Občine Polzela 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je prisotne seznanila za Načrtom integritete in Registrom 

tveganj Občine Polzela.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani z Načrtom integritete in Registrom tveganj Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 



 

 

 

Ad 17/ Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2022 

Informacijo o projektih občine, ki so v teku je podal župan J. Kužnik. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet se seznani s stanjem projektov Občine Polzela v letu 2022. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 14 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 18/  Pobude in vprašanja 

• Župan J. Kužnik je povedal, da je pred sejo podal pobude in vprašanja svetnik F. Skutnik, 

na katere so bili podani odgovori in 21. 7. 2022 posredovani svetnikom po e-pošti. 

 

 

 

Ad 19/ Razno  

• A Kočevar, direktorica občinske uprave je prisotne seznanila z ugotovitvami KPK glede 

kršitev 35. člena ZintPK in Obvestilom o ugotovitvah komisije in pozivu k uveljavljanju 

ničnosti ter predstavila aktivnosti občinske uprave glede postopkov uveljavljanja ničnosti 

poslov. 

 

• J. Kužnik je svetnike seznanil z resnostjo problematike porabe pitne vode v Občini Polzela. 

JKP Žalec, d. o. o je izdalo poziv občanom o prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje 

vrtov, nasadov in zelenic, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in polivanje cestišč. 

 

• D. Hlupič je prisotne seznanil, da je 7. 7. 2022 potekal zbor članov KD Hopsi, na katerem 

je prevzel mesto predsednika KD Hopsi.  

 

• Na predlog M. Lipičnik, da bi bil Zbirni center  Polzela, ki se nahaja v Kamnolomu Andraž 

za občane dostopen tudi kakšen dan med tednom in ne samo ob sobotah, je župan povedal, 

da bo občinska uprava Simbio, d. o. o. pozvala, da zagotovi dodatne termine, ko bo zbirni 

center odprt.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.50.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 

Jože Kužnik  

Župan 

 


