
 

 

 
 

Številka:  900-5/2022-5 

Datum:        24. 3. 2022 

Predlog 

Z A P I S N I K  

23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je potekala v četrtek, 24. 3. 2022, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

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

Trbežnik, Silva Meklav, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Felix 

Skutnik, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael Frankovič, Darko Hlupič, Marko Slokar, Bojana 

Kralj Kos, Martina Lipičnik, Aljaž Košec in Blaž Turnšek. 

 

Drugi navzoči: 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Brigita Jurički, finančnica,  

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

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

– Mija Satler, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo, 

– Tone Tavčer, Utrip. 

 

Seja se je začela ob 19. 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 enakim predlogom, kot na prejšnji seji: Omejitev tovornega prometa nad 7,5t  na odseku lokalne 

ceste LC 490 590, odsek 490591. Župan je povedal, da aktivnosti po zadolžitvah s prejšnje seje  

v tej zadevi tečejo in bo točka uvrščena na dnevni red seje takoj, ko občina pridobi mnenje 

Direkcije RS za infrastrukturo.  

 

Župan je predstavil dnevni red:  

1. Potrditev predloga dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Potrditev Zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela  za leto 2022 – 2. obravnava 

4. Predlog Odloka o  proračunu Občine Polzela za leto 2023 – 2. obravnava 

5. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja s premoženjem št. 0410-

2/2018-20 z dne 10. 9. 2019  

6. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2022 

7. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leto 2022  

8. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno  



 

 

 

 

 

V razpravi so sodelovali  A. Trbežnik, F. Skutnik, A. Kanduti, D. Sternad Pražnikar, B. Kralj Kos 

in  M. Slokar. 

 

A. Trbežnik je predlagal, da se točka 5. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sprejemu Načrta 

ravnanja s premoženjem št. 0410-2/2018-20 z dne 10. 9. 2019 uvrsti pred točki proračunov 2022 

in 2023.  

 

F. Skutnik se je s predlogom A. Trbežnika strinjal. V obrazložitvi predloga razširitve dnevnega 

reda je povedal, da pravno mnenje Ministrstva za infrastrukturo: Problematika na cestah – Izjeme 

pri omejitvi uporabe javne ceste (lokalni promet), katerega je posredoval po mailu podrobno 

razjasnjuje tudi našo problematiko. S tem ni več zadržkov za sprejem predlaganega sklepa. Je pa 

res, da bomo po navedbah strokovnjaka potrebovali soglasje direkcije za promet, da bomo lahko 

postavili prometno signalizacijo. To pa je operativna zadeva kako izvesti sprejeti sklep, ki je 

seveda podlaga, da se lahko pristopi izvedbi omejitve prometa. 

 

Župan je pojasnil, da bi sprejem takšnega sklepa lahko bil nezakonit in je zato treba pred 

sprejemom pridobiti mnenje Direkcije RS za infrastrukturo. Glede spremembe vrstnega reda 

obravnave točk dnevnega reda pa povedal, da ni razloga, zaradi katerega bi bilo potrebno 

posamezno gradivo obravnavati pred drugo točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno in je podal 

predlagan dnevni red na glasovanje.  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 11 članov, »PROTI« je glasovalo 6 članov (F. Skutnik, B. Kralj Kos,  A. Trbežnik, 

M. Blagotinšek, M. Slokar in A. Kanduti). 

 

 

 

Ad 2/  Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Župan je svetnikom predstavil realizacijo sklepov 22. redne seje.  

 

Razpravljala sta A. Trbežnik in F. Skutnik, ki predlagal, da se v zapisnik doda županova kitična 

ocena glede Poročila Nadzornega odbora.  

 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je povedala, da bo v zapisnik pod točko Ad 5 in Ad 6 

vnesen naslednji zapis: » Glede poročila nadzornega odbora je župan povedal, da smo si enotni v 

tem, da se z njim ne strinjamo. Nadzorni odbor je najvišji organ občine, ki ugotavlja pravilnost 

poslovanja, na kar pa tako občinski svet kot župan nimata vpliva.« 

 

Župan je podal zapisnik z dodanim zapisom  na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 22. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 10. 3. 2022.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 3/  Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022 – 2. obravnava 

Ad 4/  Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023 – 2. obravnava 

B. Jurički, finančnica je pojasnila, da je v predlogu proračuna za leto 2022 glede na zadnji seji 

izpostavljeno napako, v obrazložitvah splošnega dela izveden popravek lokacije nepremičnine iz 

Orova vas v k. o. orla vas ter v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem dodana grafika 

nepremičnin, ki so predmet razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.  

 

V razpravi so sodelovali: M. Lipičnik, F. Skutnik, M. Slokar, A. Trbežnik, B. Kralj Kos in D. 

Hlupič. 

 



 

 

 

 

 

 

F. Skutnik je povedal, da bo proračun potrdil, saj k projektom nima pripomb in je proračun kot 

tak korekten, razen kadrovskega načrta, s katerim se ne strinja, Na svetnike je apeliral, da potrdijo 

tudi Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja s premoženjem. Tako bodo 

vse nepremičnine, ki bodo predmet razpolaganja transparentno uvrščene na občinski svet, ki bo o 

tem lahko razpravljal ter se gospodarno odločil. Za takšne odločitve je namreč ena oseba premalo. 

 

M. Slokar je predlagal, da se obrazložitev, ki je bila svetnikom posredovana po e-mailu in se 

nanaša na prodajo nepremičnine v k. o. Orla vas zapiše v obrazložitev posebnega dela proračuna.  

 

A. Trbežnik je povedal, da bo proračun podprl samo za to, ker so od njega odvisne tudi druge 

občine, katere so vložile veliko truda in ne želi biti krivdnik, ni pa proračun vrhunsko pripravljen.  

 

B. Kralj Kos se je zahvalila za posredovano korektno obrazložitev glede prodaje nepremičnine v 

k o. Orla vas, saj je ta točka zanjo pomembna pri glasovanju o proračunu na prejšnji seji. Povedala 

je, da bo na podlagi te obrazložitve, po kateri so stvari sedaj razjasnjene in projektov, ki jih pelje 

Občina Polzela, predvsem projekt protipoplavne varnosti, proračuna podprla. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2022 v 2. obravnavi . 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2023 v 2. obravnavi . 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 5/  Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja s premoženjem  

           št. 0410-2/2018-20 z dne 10. 9. 2019  

Župan J. Kužnik je podal obrazložitev predloga sklepa. 

 

Razpravljala sta A. Kanduti in F. Skutnik. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela razveljavi Sklep o sprejemu načrta ravnanja s 

premoženjem št. 0410-2/2018-20 z dne 10. 9.  2019. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 6/  Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2022 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je obrazložila predlog letnega načrta. 

 

Razpravljali so A. Kanduti, F. Skutnik, M. Slokar, D. Hlupič in A. Trbežnik. 

 

Na vprašanje A. Kandutija, zakaj so KK Hopsi obravnavani na posebni proračunski postavki ter 

financirani na podlagi neposredne pogodbe in ne na podlagi javnega razpisa tako kot ostala 

društva. 

 

F. Skutnik je pojasnil, da je bilo potrebno zaradi nujnosti financiranja delovanja KK Hopsi in 

predplačila v višini 30 %, društvo umestiti na posebno proračunsko postavko, sicer predplačilo v 

času začasnega financiranja ne bi bilo mogoče. V proračunu za leto 2023 pa bo društvo 

financirano tako kot ostala društva, in sicer na podlagi prijave ne razpis. 

 



 

 

 

 

 

M. Slokar, predsednik odbora za negospodarstvo je povedal, da je o letnem programu športa 

razpravljal odbor za negospodarstvo in podal pozitivno mnenje, obenem pa je občinsko upravo 

zadolžil, da nadzornemu odboru poda vprašanje, ali se lahko javni razpis za sofinanciranje 

programov društev objavi že pred sprejemom proračuna, vloge se točkuje, po sprejetju proračuna, 

pa se jih še finančno ovrednoti. S tem bi pridobili kar nekaj časa.  

 

F. Skutnik je povedal, da bi občinska uprava tudi v času začasnega financiranja lahko objavila 

javni razpis, vendar so sredstva omejena, pa tega ni storila. 

 

A. Kočevar, direktorica občinske uprave je pojasnila, da bi občina sicer lahko izvedla javni razpis 

v obdobju začasnega financiranja in dodelila sredstva, vendar le do višine, ki je sorazmerna s 

porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.  Na  društvih pa v prvih 

treh mesecih realizacije ni bilo.  

 

Na vprašanje F. Skutnika, ali je KK Hopsi prejel še kaj več 30.000 EUR iz občinskega proračuna 

v času začasnega financiranja, je župan odgovoril, da ne. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se Letni program športa v Občini Polzela za leto 2022. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 7/  Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leto 2022  

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

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah 

za Občinski svet Občine Polzela, ki so bile 18. 11. 2018, se dodelijo sredstva iz proračuna 

Občine Polzela sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na 

volitvah. 

 

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunih Občine 

Polzela za leto 2022 v višini 0,2 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki 

urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 

nalog. 

 

Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona 

o političnih strankah upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so: 

ime stranke       št. glasov 

1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 599 

2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 

319 

3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 159 

4. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 125 

5. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 120 

SKUPAJ 1322 

 

Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun stranke, in sicer po kvartalih. 

 

Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in prične veljati 

naslednji dan po objavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 



 

 

 

 

Ad 8/  Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini  

           Polzela 

M. Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo je obrazložila predlog sklepa. 

 

M. Slokar, predsednik odbora za negospodarstvo je postne seznanil z s stališčem članov odbora 

do predlaganega soglasja. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Polzela v višini: 

- 21,74 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 29,54 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 27,59 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: 

- 2,00 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 3,56 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 3,17 EUR/uro za delo ob nedeljah. 
 

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

Uradne objave. 

 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 9/  Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

 

Ad 14/ Razno  

- F. Skutnik je povedal, da glede na poziv predsednika nadzornega odbora, da naj svetniki 

predlagajo področje nadzora, predlaga, da nadzorni odbor pregleda vse posle v tem 

mandatu, ki se nanašajo na razpolaganje z nepremičninami, s poudarkom na 

transparentnosti in gospodarnosti, pregled investicije obnove pediatrične ambulante v ZD  

Polzela, s poudarkom na gospodarnosti in pregled poslov v tem mandatu s povezanimi 

osebami.  

 

- B. Kralj Kos je povedala, da je po e-pošti posredovala vprašanje glede postavitve 

prometnega znaka za prepoved prometa za vozila, katerih osna obremenitev je večja od 

4,5 t, na občinski lokalni cesti pri podjetju AKI, d.o.o. v PC Ločica in pričakuje odgovor. 

 

- B. Kralj Kos je opozorila na rok za prijavo za sodelovanje na Kolesarski dirki po 

Sloveniji. Na eni izmed prejšnjih sej je občinski svet namreč podal kritiko na odločitev 

odgovornih, da občina ni pristopila k promociji v okviru dirke, saj je tako 

izgubljena  velika priložnost za promocijo Občine Polzela. Apelirala je, da občina letos 

na kolesarski dirki sodeluje.  

Župan je odgovoril, da bo Občina Polzela pristopila k sodelovanju. 

 

- F. Skutnika je zanimalo, ali je Občina Polzela sodelovala v postopku podaljšanja  

koncesije za kamnolom Podgora. 

M. Cilenšek je odgovorila, da sta RS, Ministrstvo za infrastrukturo in Kamteh Gmbh  sklenila 

dodatek h Koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu 

Podgora. Občina Polzela v postopku ni sodelovala, dodatek je bil sklenjen na podlagi Zakona o 

interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Coved-

19. Dodatek bo posredovan svetnikom po e-pošti. 



 

 

 

 

 

 

- M. Slokar je svetnike seznanil, da je odbor za negospodarstvo obravnaval prošnjo SK 

EVENTS, Sebastjan Košak s.p. za podajo soglasja k izvedbi prireditve. 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

SK EVENTS, Sebastjan Košak s.p. se podaja soglasje k izvedbi prireditve Savinjski 

spring break fest, ki bo potekala na poligonu ZŠAM v Ločici ob Savinji, od 30. 4. 2022 od 

19. ure, do 1. 5. 2022, do 3. ure zjutraj. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 17 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 

Jože Kužnik Župan 

 


