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Številka: ______________ 

Datum:   9. 1. 2020 

 

 

Z A P I S N I K  

10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v četrtek, 9. 1. 2020, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 
Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Marjan Močnik, Mihael 

Frankovič, Marko Slokar, Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Darko Hlupič, Silva Meklav, Blaž 

Turnšek, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Dragica Sternad 

Pražnikar, Aljaž Košec in Felix Skutnik (ob 18.05). 
 

Opravičeno odsotna: Bojana Kralj Kos. 

 

Drugi navzoči: 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

– Monika Hauptman, finančnica,  

– Samo Sadnik, STV, 

– 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 ter ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Seja se 

je zvočno snemala. 

 
Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 

Župan je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o 

realizaciji sklepov 9. redne seje 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 - 2. obravnava 

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 - 2. obravnava 
5. Predlog Letnega programa športa za leto 2020 

6. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v 

Občini Polzela 
7. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za 

sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela  

8. Predlog Odloka o uvedbi postopka preštevilčenja stavb  
9. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 1. obravnava 

10. Predlog Cenika za najem Športne dvorane Polzela 

11.  Pobude in vprašanja 

12. Razno 
 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 10. redne seje. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.  
»ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Ob 18.05 se je seji pridružil F. Skutnik. 
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Ad 2/  Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

           in poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje 

Razprave ni bilo. Župan J. Kužnik je podal zapisnik 9. redne seje na glasovanje. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik  9. redne seje, ki je bila 17. 12. 2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
 

 

Ad 3/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 - 2. obr. 

Župan J. Kužnik je pojasnil, da je predlog proračuna za leto 2020 v drugi obravnavi nekoliko 
spremenjen. Povečuje se zadolževanje, sicer pa v času javne razprave ni prispela nobena 

pripomba ali predlog. Župan je podrobneje predstavil predvideno sofinanciranje Košarkarskega 

društva Hopsi. 

 
O problematiki sofinanciranja Košarkarskega društva Hopsi so razpravljali D. Hlupič, A. 

Kanduti, M. Blagotinšek, M. Lipičnik, M. Slokar, D. Sternad Pražnikar in A. Trbežnik.   

 
V razpravi je M. Blagotinšek želela, da se njeno vprašanje: »ali je pravilno, da je proračunska 

postavka za sofinanciranje programov KD Hopsi v proračunu občine, umeščena kot 

samostojna?«, zapiše v zapisnik. Župan J. Kužnik je odgovoril pritrdilno. 
 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2020 . 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 4/ Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 - 2. obr. 

Župan J. Kužnik je pojasnil, da se predlog proračuna za leto 2021 v drugi obravnavi ne 

spreminja, v času javne razprave pa tudi ni prispela nobena pripomba ali predlog.  

 
Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2021. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
 

 

Ad 5/ Predlog Letnega programa športa za leto 2020 

Predlog letnega programa športa za leto 2020 je predstavila direktorica občinske uprave A. 

Kočevar. M. Slokar, predsednik Odbora za negospodarstvo je povedal, da je odbor podal 

pozitivno stališče k predlogu ob upoštevanju dejstva, da se v pogodbo o sofinanciranju KD 

Hopsi, vnesejo določbe glede transparentne in zakonske porabe sredstev. 
 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Letni program športa za leto 2020 . 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 6/ Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu  

          v Občini Polzela 

Predlog soglasja k ceni je predstavila direktorica občinske uprave A. Kočevar. M. Slokar, 
predsednik Odbora za negospodarstvo je povedal, da je odbor podal pozitivno stališče k 

predlogu. 
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Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Polzela v višini: 

- 18,29 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 24,94 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 23,28 EUR /uro za delo v nedeljo. 

 

Ob upoštevanju 80 % subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika: 

- 3,36 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 4,70 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 4,36 EUR/uro za delo ob nedeljah. 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, 

uporablja pa se od 1. 2. 2020 dalje.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
 

 

Ad 7/ Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za  

          sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela  

Predlog pravilnika je predstavil župan J. Kužnik. Višja svetovalka za okolje in prostor P. Siter je 

še dodala, da je Odbor za gospodarstvo predlagal tudi dopolnitev 2. člena pravilnika tako, da se 

med uporabnike občinske ceste doda tudi tiste, ki jo uporabljajo za dostop do gozdnih površin. 
 

Razprave ni bilo. Župan J. Kužnik je podal predlog pravilnika z dopolnitvijo na glasovanje.  

 
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za 

sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela .  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 8/ Predlog Odloka o uvedbi postopka preštevilčenja stavb 
Predlog pravilnika je predstavil župan J. Kužnik. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o uvedbi postopka preštevilčenja stavb. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 9/ Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 1. obr. 
Predlog pravilnika je predstavila direktorica občinske uprave A. Kočevar. Blaž Turnšek, član Odbora za 

gospodarstvo je dodal, da je odbor podal pozitivno stališče k predlogu odloka. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi v 1. obravnavi in se ga poda v 

30 dnevno javno razpravo. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  
»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 10/ Predlog Cenika za najem športne dvorane Polzela 
Predlog cenika je predstavil župan J. Kužnik. Pojasnil je, da je za obravnavo pripravljen spremenjen 

predlog cenika, in sicer je predlagana brezplačna uporaba Športne dvorane za društva in klube s sedežem 

v Občini Polzela. 
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Športna dvorana Polzela: 

− Uporaba za vadbo ____________________________30 EUR/uro 

− Uporaba za organizacijo tekem in dogodkov______300 EUR/dan 

− Uporaba za komercialno uporabo_______________600 EUR/dan 

 

V ceno je vključen DDV. 

Uporaba Športne dvorane za društva in klube s sedežem v Občini Polzela je brezplačna. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. 
 

 
Ad 11/ Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 
Ad 12/ Razno  

• Župan J. Kužnik je vse prisotne povabil na proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo v 

petek, 7. 2. 2020, ob 18. uri, v Kulturnem domu na Polzeli.  

 
 

Seja  je bila zaključena ob 19.10 uri.  

 
 

 

Zapisala: 
Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

Jože Kužnik 
Župan 

 

 


