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Polzela, 13. 6. 2019 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 5. seje Občinskega sveta Občine Polzela 

 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Občinski svet  Občine Polzela se seznani z Letnimi poročili javnih zavodov 

za leto 2018: Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec, II. Osnovna šola Žalec in UPI Ljudska univerza Žalec. 

/ 

2 Občinski svet Občine Polzela se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole 

Polzela za leto 2018. 

/ 

3 V OŠ Polzela, OE Andraž in Polzela se za programa predšolske vzgoje (6-9 

ur) določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka: 

− prvo starostno obdobje …………… 462,27 EUR 

− drugo starostno obdobje ……….… 395,51 EUR 

  

S sprejetjem tega Sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v 

Vrtcu Polzela, št.: 6020-1/2018-1 z dne 20. 2. 2018 (Polzelan, poročevalec 

Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/2018). 

  

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

Polzela – Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2019. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

4 Sprejme se Odlok o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za 

del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

5 Sprejme se Odlok o Občinskem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 03  

KPR BP v naselju Breg pri Polzeli. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

6 Sprejme se Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 

prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1137 v naselju Breg pri Polzeli. 

 

Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave 

in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

7 Cena najema poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Polzela znaša 5 

EUR / m
2
. 

 

Cenik najema začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 

Občine Polzela – Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2019. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

Podpisani so aneksi k 

najemnim pogodbam. 

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

pomoč družini na domu v Občini Polzela v višini: 

   - 17,61 EUR/uro za delo na delovni dan, 

   - 22,46 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

   - 21,65 EUR /uro za delo v nedeljo. 

  

Končna cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini 

Polzela za uporabnika znaša: 

   - 3,18 EUR/uro za delo na delovni dan, 

   - 4,10 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

   - 3,95 EUR/uro za delo ob nedeljah. 

 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 
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Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine 

Polzela – Uradne objave, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje. 

9 Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 

2018. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

10 Meja med Občino Polzela in Občino Žalec se spremeni tako, da se: 

1. preneseta iz Občine Žalec v Občino Polzela nepremičnini 

parc. št. 1478/2 in parc. št. *333,  obe v k. o. 994 Zalog, 

2. preneseta iz Občine Polzela v Občino Žalec nepremičnini 

parc. št. 1729/2 in parc. št.  959, obe v k. o. 979 Ponikva. 

  

Občinski svet Občine Polzela potrdi navedeno spremembo, kot je 

predstavljena v Obrazcu 1, št. 174_151-1 z dne 12. 9. 2018, ki ga je pripravila 

Geodetska uprava Republike Slovenije. 

  

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

začne veljati z naslednji dan po objavi obeh občin. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

11 Občinski svet se seznani z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora v 

letu 2019. 

/ 

12 Na spletni strani občine, se pri podatkih o občinskih svetnicah in svetniki 

dodajo še e- naslovi, ki se uporabljajo za pošiljanje gradiva za seje. 

Objava na spletni strani 

 

  

 

Sklepi v teku 

1 Občina pristopi k aktivnostim (urejanje lastništev, pridobivanje 

dokumentacije, ...) za rekonstrukcijo LC 490331 Dobrič – Andraž takoj. 

V pripravi izpis lastnikov 

ob trasi lokalne ceste 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 


