
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Številka: _____________ 

Datum:            15. 2. 2021 

 

Zapisnik 6. seje Odbora za negospodarstvo,  

ki je potekala v ponedeljek, 15. 2. 2021, ob 18. uri, 

na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja –Teams 

 

 

Navzoči člani odbora: Marko Slokar, Dragica Sternad Pražnikar, Andrej Potočnik, Monika 

Blagotinšek, Martina Lipičnik, Sonja Lokar, Nikolaj Hrašar 

 

Drugi navzoči: 

- Jože Kužnik, župan, 

- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

- Monika Hauptman, finančnica, 

- Rok Železnik, svetovalec za infrastrukturo, 

- Damjan Jevšnik, vodja TIC-a. 

 

Seja se je začela ob 18. uri. Predsednik odbora M. Slokar je uvodoma pozdravil vse navzoče in 

ugotovil, da je prisotnih 7 članov odbora ter, da je odbor sklepčen. 

 

Ad 1/ Dnevni red 

1. Potrditev dnevnega reda 6. seje Odbora za negospodarstvo 

2. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo 

3. Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu 

4. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 

5. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021 

6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic 

naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela  

7. Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda 

8. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda  
9. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

10. Obravnava prošnje za odprtje Enote vrtca Polzela v Andražu v avgustu 2021  
11. Razno  

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP:  

Potrdi se dnevni red 6. seje Odbora za negospodarstvo  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7  članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 2/  Pregled zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo  

Predsednik M. Slokar je predstavil sklepe 5. seje Odbora za negospodarstvo.  

 

Razprave ni bilo. Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 5. seje Odbora za negospodarstvo, ki je bila 4. 6. 2020. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 



Ad 3/ Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu 

Predlog sklepa je obrazložila A. Kočevar, direktorica občinske uprave. 

 

Razpravljala sta M. Slokar in D. Sternad Pražnikar. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu sklepa o neposrednem 

sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 4/ Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 

Uvodne besede k predlogu odloka o rebalansu 2021 je podal župan J. Kužnik. Podrobno 

obrazložitev pa M. Hauptman, finančnica. 

 

Razprave ni bilo. Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o 1. rebalansu 

proračuna Občine Polzela za leto 2021. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 5/ Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021 

Predlog letnega programa športa v letu 2021 je obrazložila A. Kočevar, direktorica občinske 

uprave. 

 

Razpravljal je M. Slokar. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k Letnemu programu športa v Občini 

Polzela v letu 2021. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 6/ Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic  

          naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela  

Predlog pravilnika je obrazložil R. Železnik, svetovalec za infrastrukturo. Župan je podrobneje 

pojasnil razloge za sprejem pravilnika. 

 

Razprave ni bilo. Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Pravilnika o dodeljevanju 

enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev 

proračuna Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 7/ Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda 

Predlog cenika je obrazložil D. Jevšnik, vodja TIC-a. 

 

Razpravljala je D. Sternad Pražnikar. 

 

 

 

 



Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Cenika za najema 

prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 8/ Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda  

Predlog pravilnika je obrazložil D. Jevšnik, vodja TIC-a. 

 

Razprave ni bilo. Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Pravilnika o spremembah 

Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 9/ Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je podala obrazložitev dopolnitve pravilnika. 

 

Razprave ni bilo. Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo podaja pozitivno mnenje k Predlogu Pravilnika o dopolnitvi 

pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 10/ Obravnava prošnje za odprtje Enote vrtca Polzela v Andražu v avgustu 2021  

M. Slokar, predsednik je predstavil prošnjo staršev vrtčevskih otrok v organizacijski enoti 

Andraž Vrtca Polzela, ki se nanaša na delovanje Vrtca v Andražu tudi v mesecu avgustu ter 

odgovor Osnovne šole Polzela na to prošnjo. 

 

Razpravljali so M. Blagotinšek, D. Sternad Pražnikar in M. Slokar. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP:  

Odbor za negospodarstvo je zavzel stališče, da se prošnji ugodi pri čemer mora biti tako 

v juliju kot v avgustu vpisanih najmanj 8 otrok v Vrtcu Andraž, da vrtec posluje. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 7 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 7  članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 6/  Razno 

/ 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

 

 

 

Zapisala:    

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave                      

 

                  Marko Slokar 

                  Predsednik odbora  

 

 

 

 

 


