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Polzela, 30. 8. 2019 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 6. seje Občinskega sveta Občine Polzela 

 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Občinski svet Občine Polzela se seznani z Dokončnim poročilom o 

opravljenem nadzoru v letu 2019. 

/ 

2 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v 

Osnovni šoli Polzela,  enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 

2019/2020 v višini 49,30 delavcev: 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,3 pomočnikov vzgojiteljev, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec slepemu otroku z ostankom vida. 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v 

Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 

2019/2020. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 

2019 do 31. 8. 2020. 

Sklep posredovan  

OŠ Polzela. 

3 V času od 1. junija do 30. septembra 2019, lahko starši uveljavljajo 

rezervacijo za vrtec (počitniško odjavo). Rezervacijo lahko uveljavljajo za 

največ 2 meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih 

dni.  

 

Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za program, v 

katerem je bil otrok pred odjavo. 

 

Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini 

Polzela in bodo v upravi vrtca predhodno napovedali odsotnost otroka.  

 

V skladu z veljavno zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega otroka. 

 

Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2018/2019. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

4 Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v Občini 

Polzela, kateri se bo udeležil letovanja, ki ga organizira Župnijski urad Griže, 

RK Žalec in DPM Žalec v višini 80 % cene, ki odpade na posameznega 

otroka, vendar največ 130 EUR. 

 

Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2018/2019. 

Sofinancirano Župnijskemu 

uradu Griže in RK Žalec na 

podlagi posredovanega 

zahtevka in poročila. 

5 Občinski svet Občine Polzela kot predstavnika ustanoviteljic občin 

Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko in Tabor, v Nadzorni svet JKP Žalec, d. 

o. o., za mandatno obdobje 2009-2023,  imenuje MIHAELA CENTRIHA, 

Loke 39, 3304 Tabor. 

 

Sklep posredovan JKP 

Žalec, d. o. o. 
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6 Sprejme se Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela v 1. obravnavi  

in se ga poda v 30 dnevno javno razpravo. 

Začetek javne razprave je 

bil 27. 6. 2019, zaključek 

pa 26. 7. 2019. 

7 Sprejme se Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela v 1. 

obravnavi  in se jih poda v 30 dnevno javno razpravo. 

Začetek javne razprave je 

bil 27. 6. 2019, zaključek 

pa 26. 7. 2019. 

8 Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Polzela v 1. obravnavi in se podajo v 30 dnevno javno razpravo. 

Začetek javne razprave je 

bil 27. 6. 2019, zaključek 

pa 26. 7. 2019. 

9 Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v 

zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem 

zavodu v 1. in 2. obravnavi. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 3/19 

10 Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v 

zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem 

zavodu. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 05/19 

12 Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih 

gospodarskih javnih službah v Občini Polzela. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 05/19 

 

13 Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in 

delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela . 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 05/19 

 

14 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

režijskega obrata. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 05/19 

 

15 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Turistično informacijskega centra Občine Polzela. 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 05/19 

 

16 Sprejme se Sklep o začetku postopka priprave OPPN z oznako »Kmetija 

Vasle Založe» 

Objava v Polzelanu – 

Uradne objave, št. 05/19 

 

17 Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 638/5, k. 

o. 982 Podvin (ID 6900002), parc. št. 638/4, k. o. Podvin (ID 6900003), parc. 

št. 638/3, k. o. Podvin (ID 6900004), parc. št. 1985/16, k. o. 980 Andraž (ID 

6947318), parc. št. 1979/22, k. o. 980 Andraž (ID 6947329) in parc. št. 

1979/26, k. o. 980 Andraž (ID 6947323). 

 

Lastninska pravica na nepremičnini iz tč. I. preneha imeti značaj grajeno 

javno dobro in postane last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 

matična št. 1357603. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 

Občine Polzela. 

Vložen je predlog za 

vknjižbo izbrisa javnega 

dobra v Zv ZK. 

 

  

 

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 

 

 


