
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Številka: 01111/2019-17 

Datum:            4. 1. 2021 

 

Zapisnik 7. seje Odbora za negospodarstvo,  

ki je potekala v torek, 4. 1. 2022, ob 18.40 uri, 

v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

Navzoči člani odbora: Marko Slokar, Andrej Potočnik, Monika Blagotinšek in Sonja Lokar. 

Opravičeno odsotni: Martina Lipičnik, Nikolaj Hrašar in Dragica Sternad Pražnikar. 

 

Drugi navzoči: 

- Jože Kužnik, župan, 

- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

- Brigita Jurički, finančnica, 

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

- Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela. 

 

Seja se je začela ob 18.40 uri. Predsednik odbora M. Slokar je uvodoma pozdravil vse navzoče 

in ugotovil, da so prisotni 4 člani odbora ter, da je odbor sklepčen. 

 

 

Ad 1/ Dnevni red 

1. Potrditev dnevnega reda 7. seje Odbora za negospodarstvo 

2. Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za negospodarstvo 

3. Obravnava Osnutka Odloka o proračunu občine Polzela  za leto 2022  

4. Obravnava Osnutka Odloka o  proračunu občine Polzela za leto 2023  

5. Analiza stanja položaja invalidov v Občini Polzela 

6. Razno  

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 7. seje Odbora za negospodarstvo  

Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani odbora.  

»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 2/  Pregled zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo  

Predsednik M. Slokar je predstavil sklepe 6. seje Odbora za negospodarstvo.  

 

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

Potrdi se zapisnik 6. seje Odbora za negospodarstvo, ki je bila 15. 2. 2021. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani odbora.  

»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 3 /   Obravnava Osnutka Odloka o proračunu občine Polzela  za leto 2022  

Ad 4/    Obravnava Osnutka Odloka o  proračunu občine Polzela za leto 2023  

Osnutka Odlokov proračunov 2022 in 2023 je članicam in članom odbora predstavila B. Jurički, 

finančnica. 

 

Razpravljali so M. Slokar, A. Potočnik in S. Lokar. 

 

M. Slokar je predlagal, da občinska uprava pripravi presek Strategije razvoja Občine Polzela  

2018-2022, z realizacijo projektov, ki so zapisani v strategiji ter morebitnih ostalih projektov, ki 

jih strategija ne zajema.  

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo je obravnaval osnutka proračuna za leti 2022 in 2023 ter na 

osnutka nima predlogov in pripomb. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani odbora.  

»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 5/ Analiza stanja položaja invalidov v Občini Polzela 

Analizo stanja položaj invalidov v Občini Polzela je predstavila A. Kočevar, direktorica 

občinske uprave. Povedala je, da je analizo sprejel Občinski svet Občine Polzela na 20. seji, ki 

je bila 23. 12. 2021.  

 

Razpravljala je S. Lokar. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo se seznani z Analizo stanja položaj invalidov v Občini Polzela.  

Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani odbora.  

»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 6/  Razno 

• Kočevar je člane seznanila, da je OS na 20. seji, ki je bila 23. 12. 2021 sprejel tudi 

sklep, s katerim se ND zniža plačilo vrtca za čas bolezenske odsotnosti otroka. 

Razpravljali so M. Slokar, A. Potočnik, M. Blagotinšek in S. Lokar. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinska uprava pripravi analizo stanja po Občinah SSD glede možnosti znižanega 

plačila vrtca za čas bolezenske odsotnosti otroka ter pridobi podatke od OŠ Polzela glede 

koriščenja te možnosti. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani odbora.  

»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 

 

 

Zapisala:    

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave                      

 

                  Marko Slokar 

                  Predsednik odbora  

 

 

 

 

 


