
 

 

 
Številka:  900-8/2022-___ 

Datum:            6. 7. 2022 

Predlog 

 

Z A P I S N I K  

3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je potekala v sredo, 6. 7. 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, Anton Kanduti, Mihael Frankovič, Bojana Kralj Kos, 

Aljaž Košec, Blaž Turnšek in Darko Hlupič. Opravičeno odsotni: Marko Slokar, Dragica Sternad 

Pražnikar, Felix Skutnik, Martina Lipičnik in mag. Andrej Sevčnikar. 

 

Drugi navzoči: 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

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

– Arijana Kufner, strokovna sodelavka za projekte in javna naročila 

– Monika Hauptman, finančnica 

– Samo Sadnik, STV 

– 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 

Dnevni red - predlog:  

1. Predlog Sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Polzela za obdobje 2022 

– 2025 

2. Predlog Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2022 

3. Predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Polzela za leto 2023 

 

A. Trbežnika in A. Kandutija je zanimalo, zakaj svetnikom niso bili posredovani odgovori na 

vprašanja, katera so bila posredovana s strani svetnice in svetnika po e-pošti pred sejo. 

 

Župan je pojasnil, da je občinska uprava na nekatera vprašanja že odgovorila in odgovore 

posredovala po e-pošti, na del vprašanj pa bo odgovorjenih med današnjo sejo pri obravnavi 

posameznih točk dnevnega reda.  

 

A. Trbežnik je želel, da se ti odgovori zapišejo v zapisnik. 

 

 



 

 

 

 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 12 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Na predlog župana so se predstavitve ter razprave 2. 3. in 4. točke dnevnega reda opravile skupaj, 

ker so vsebinsko povezane.   

 

Ad 2/   Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za Obnovo LC 490 371 

            Založe – Podsevčnik II. faza 

Ad 3/   Predlog Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2022 

Ad 4/   Predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Polzela za leto 2023 

 

Župan J. Kužnik je uvodoma pojasnil razloge za sklic izredne seje ter povedal, da se je dva dni pred 

načrtovano 25. sejo občinskega sveta iztekel rok za oddajo ponudb za javno naročilo za izbor 

ponudnika za Obnovo ceste Založe – Podsevčnik, pri čemer glede na prejete ponudbe,  v proračunu 

ni zagotovljenih zadostnih finančnih sredstev. Da lahko občina s projektom nadaljuje in izda 

odločitev o izbiri ponudnika, ter prične z deli v najkrajšem času,  je potrebna obravnava predmetnih 

točk na dnevnem redu. 

 

M. Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor je podrobneje predstavila novelacijo 

Investicijskega programa za predmetni projekt in njegovo finančno konstrukcijo.  

 

M. Hauptman je podala obrazložitev predloga Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za 

leto 2022 in predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Polzela za leto 2023,ter podala 

informacije glede stanja in poteka zadolževanja občine. 

 

K razpravi so se prijavili A. Kanduti, A. Trbežnik in B. Kralj Kos. Na njihovo izrecno zahtevo, so 

razprave zapisane.  

 

Na vprašanje A. Kandutija  za koliko ima občina odprtih terjatev na današnji dan je župan 

odgovoril, da bo stanje terjatev na dan 30. 6. 2022 posredovala sodelavka M. Hauptman v 

naslednjih dneh na e-naslove svetnikov. Na vprašanje, kje je razlog za zadolževanje občine, je 

pojasnil, da je razlog navedel že na uvodu te točke. 

 

A. Trbežnika je zanimal način financiranja energetske sanacije ZD Polzela, glede na to, da je bilo 

v proračunu 2022 načrtovanih manj sredstev, kot pa izbrana ponudba z javnim naročilom. M. 

Cilenšek je odgovorila, da je Občina Polzela na javnem razpisu, ki ga vodi skupaj z Občino Šmarje 

pri Jelšah, za energetsko sanacijo ZD Polzela izbrala izvajalca Halo mojstri d. o. o. za 540.000 

EUR, kar je 40.000 eur več, kot je bilo zagotovljenih v proračunu. Ta sredstva so bila zagotovljena 

s prerazporeditvijo znotraj postavk proračuna, kot to omogoča sprejeti odlok o proračunu. Uvedba 

v delo je že bila opravljena, v tem trenutku poteka prijava gradbišča. Povedala je še, da je v 

letošnjem letu predvidena še obnova zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino, obnova 

čajne kuhinje pa je načrtovana za leto 2023.  

 

B. Kralj Kos je pojasnila, da bo obravnavane vsebine podprla, saj gre za obnovo ceste, katere 

prenova je nujno potrebna. Ima pa pomisleke, glede planiranja v NRP, saj se prvotna vrednost 

povečuje za 175% v primerjavi z NRP 9.1.2020 in sicer iz 450.000 eur na 1.247.000,00 eur . V 

primerjavi z zaključeno I. fazo omenjena ceste, je  vrednost II. faze višja za 60%, kar pa  je nekako 

v skladu z rastjo cen v gradbeniških sferah – rekonstrukcij cest. Glede na gospodarsko situacijo, 

povišano inflacijo in s tem povišanjem cen gradbeniških storitev, se ji poraja vprašanje, kako je z 

ocenjenimi vrednostmi ostalih projektov iz NRP, kot je prizidek k OŠ, kulturni dom, energetske 

sanacije, ostale ceste, saj to posredno vpliva na pripravo proračuna v bodoče. Zanimalo jo je, ali je 

narejena ocena povišanja cen le-teh.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zmotila jo je tudi višina stroškov nadzora, katera je v novelaciji ocenjena na 3% vrednosti projekta, 

izbrana na osnovi  treh ponudb. Cesta nima mostov, strnjenih hiš in s tem dodatnih del in stroškov, 

temveč je popis bolj kot ne klasična rekonstrukcija ceste z odvodnjavanjem . Ker znesek oz   % 

nadzora  investicije nad 1,0 mio izstopa od prakse na trgu, je predlagala,  da se nadzornik namesto 

treh pridobljenih ponudb (kar je do zneska 40.000 eur možno) izbere na osnovi  javnega razpisa, 

(kar ni prepovedano), s čemer bi bilo možno prejeti ponudbo nižje vrednosti. Glede zadolževanja, 

kateri je bistvo rebalansa in projekta nima zadržkov, saj je občina Polzela relativno nizko zadolžena, 

s tem da se v prihodnosti sprosti nekaj kreditov.  Zaradi pridobivanja kredita in ugodnih obrestnih 

mer je morda škoda, da se k novelacij projekta ni pristopilo že pred časom, saj so bile v preteklem 

obdobju obrestne mere ugodnejše. 
 

Župan J. Kužnik je odgovoril, da je bila leta 2019, ko je občina pričela z načrtovanjem obnove ceste 

Založe – Podsevčnik cena za  izgradnjo enega kilometra ceste okrog 200.000 EUR, kar je danes 

nemogoče. M. Cilensek je dodala, da je bil projekt za obnovo ceste Založe – Podsevčnik izdelan v 

maju letos in, če ni projekta in ocenjene vrednoti na razpolago, je težko načrtovati. Pri pripravi 

proračuna za leti 2022 in 2023 občina še ni razpolagala z izdelano projektno dokumentacijo, hkrati 

so tržne razmere vplivale na izreden dvig cen.  
 

Glede ostalih projektov, ki jih ima občina načrtovane v NRP je župan J. Kužnik povedal, da ne 

more napovedovati. Skoraj gotovo se bo potrebno jeseni pogovarjati o rebalansu, ki bo na eni strani 

zviševal odhodke, na drugi strani pa prihodke, saj ima Vlada RS v obravnavi predlog, da se 

povprečnina dvigne za 72 EUR na prebivalca. Najverjetneje se bo potrebno kakšnemu projektu 

odpovedati, ampak je danes to preuranjeno napovedati. Glede ocenjene vrednosti nadzora je 

povedal, da je načrtovana na podlagi usmeritve ministrstva, končna vrednost bo znana, ko bo občina 

pridobila ponudbe. 
 

Župan je podal še obrazložitev glede realizacije projekta obnove ceste v Dobriču  in povedal, da je 

bila 1. faza razdeljena na dve leti, in sicer 2021 in 2022 in kot takšna realizirana v celoti. Iz NRP je 

razvidno, da je za leti 2022 in 2023 načrtovana obnova ceste Založe – Podsevčnik, v letih 2024 in 

2025 pa 2. faza obnove ceste Dobrič – Andraž. 

 

B. Kralj Kos je poudarila, da je s svojo razpravo želela poudariti to, da je treba NRP načrtovati bolj 

gospodarno in vrednosti vsako leto prilagoditi glede na tržne razmere. Glede ocenjene vrednosti 

nadzora je še dodala, da ministrstvo priporoča in ne zahteva zbiranja ponudb. Predlaga, da se 

pripravi javni razpis namesto zbiranja ponudb.  

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Polzela za obdobje 

2022 – 2025 v delu, ki se nanaša na projekt » Obnova LC 490 371  Založe – Podsevčnik 

II. Faza, št. OB173-19-0006«. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 12 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2022. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 10 članov, »PROTI« sta glasovala 2 člana (A. Trbežnik in A. Kanduti). 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se odlok o spremembi proračuna Občine Polzela za leto 2023. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 10 članov, »PROTI« sta glasovala 2 člana (A. Trbežnik in A. Kanduti). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncu seje je župan J. Kužnik prisotne seznanil s predvidenim terminom 26. redne seje, ki bo  

v tednu med 25. in 29. 7. 2022. 

 

Na vprašanje B. Kralj Kos, kako bo izvedeno sofinanciranje letovanja otrok glede na to, da občinski 

svet še ni sprejel sklepa, je A. Kočevar, direktorica občinske uprave odgovorila, da zahtevki za 

sofinanciranje da zahtevki za sofinanciranje prihajajo v mesecu avgustu, občinski svet pa ima sejo 

še v juliju.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.10.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 

Jože Kužnik Župan 

   

 


