
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Številka:    011-1/2019-18 

Datum:            11. 3. 2022 

 

 

 

Zapisnik 9. seje Odbora za negospodarstvo,  

ki je potekala v ponedeljek, 11. 3. 2022, ob 17.30 uri, 

v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

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

Martina Lipičnik. 

 

Opravičeno odsotni: Nikolaj Hrašar, Dragica Sternad Pražnikar. 

  

 

Drugi navzoči: 

- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

- Mija Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo, 

- Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela (k tč. 3 in 4) 

 

Seja se je začela ob 17.30 uri. Predsednik odbora M. Slokar je uvodoma pozdravil vse navzoče 

in ugotovil, da je prisotnih 5 članov odbora ter, da je odbor sklepčen. 

 

 

Ad 1/ Dnevni red 

1. Potrditev dnevnega reda 9. seje Odbora za negospodarstvo. 

2. Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za negospodarstvo. 

3. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela. 

4. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela. 

5. Razno. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 9. seje Odbora za negospodarstvo.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 2/  Pregled zapisnika 8. seje Odbora za negospodarstvo  

Predsednik M. Slokar je predstavil sklepe 8. seje Odbora za negospodarstvo.  

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 8. seje Odbora za negospodarstvo, ki je bila 21. 3. 2022. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 3/  Predlog sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela 

 

Predlog cene programov v vrtcu Polzela je predstavila mag. B. Sopčič. 

 

Razpravljali so: M. Slokar, M. Lipičnik, A. Potočnik, S. Lokar. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo predlaga mehkejši oz. zmernejši dvig cen vrtca, ter zadolži OŠ 

Polzela, da pripravi dodatne izračune o določitvi cene programov (max. 20% dvig).  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 4/ Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela 

Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela je podala mag. B. Sopčič 

 

Razprave ni bilo.  

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Poda se pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela za 

leto 2021/2022 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov odbora, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 5/  Razno 

 

M. Čulk pove, da je Občina Polzela prejela vlogo s strani PGD Andraž nad Polzelo o izvedbi 

prireditve »50. let PGD Andraž nad Polzelo« od 18. 6. 2022, od 18. ure, do 19. 6. 2022, do 4. 

ure zjutraj. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Poda se pozitivno mnenje k predlogu Soglasja k izvedbi prireditve »50. let PGD Andraž 

nad Polzelo«, od 18. 6. 2022, od 18. ure, do 19. 6. 2022, do 4. ure zjutraj.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.05 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:    

Mija Čulk 

Višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo                      

 

                  Marko Slokar 

                  Predsednik odbora  

 

 

 

 

 


