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Polzela, 11. 9. 2020 

 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 11. seje Občinskega sveta Občine Polzela (18. 6. 2020) 

 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Občinski svet se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za 

leto 2019. 

/ 

2 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest 

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

2020/2021 v višini 50,5 delavcev: 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,5 pomočnikov vzgojiteljev, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec slepemu otroku z ostankom vida (DM izven 

sistemizacije). 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v 

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

2020/2021. 

 

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

2020 do 31. 8. 2021. 

 

Sklep posredovan 

OŠ Polzela. 

3 V času od 1. junija do 30. septembra 2020, 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 2019/2020. 

 

Sklep objavljen v 

Polzelanu - Uradne 

objave, št. 4/20. 

4 Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v 

Občini Polzela, kateri se bo udeležil letovanja, v višini 80% cene 

programa, vendar ne več kot 130 EUR. 

 

Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2019/2020. 

 

Sklep objavljen v 

Polzelanu - Uradne 

objave, št. 4/20. 
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6 Občinski svet  Občine Polzela se seznani z Letnimi poročili javnih 

zavodov za leto 2019: Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska 

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

Žalec. 

/ 

7 Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za 

leto 2019. 

Zaključni račun 

2019 objavljen v 

Polzelanu - Uradne 

objave, št. 4/20 

8 Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela se  imenuje 

Albina Coceja, Pod bregom 7, 3313 Polzela. 

 

Sklep posredovan 

imenovanemu. 

 Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi . ZR 2019 objavljen v 

Polzelanu - Uradne 

objave, št. 4/20 

 Sprejme se Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije 

Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 

 

Sklep posredovan 

JKP Žalec, d. o. o. 

 Za glavno in odgovorno urednico občinskega glasila Občine Polzela 

POLZELAN, poročevalec Občine Polzela, se za mandatno dobo 3 let 

(2020-2023), imenuje Alenka Kočevar, Na zelenici 6, 3311 Šempeter. 

 

Sklep posredovan 

imenovani. 

 Občinski svet Občine Polzela podaja pozitivno mnenje k imenovanju 

mag. Eve Lenko, univ. diplomirane pravnice, roj. 9. 12. 1971, stanujoče 

Šentrupert 32, 3303 Gomilsko, za direktorico Doma upokojencev 

Polzela, za mandatno obdobje petih let (2020-2025). 

 

Sklep posredovan 

DU Polezla. 

 Občinski svet Občine Polzela se je seznanil s poročilom poveljnika Štaba 

CZ Občine Polzela. 

/ 

 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 


