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Polzela, 2. 4. 2021 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 14. seje Občinskega sveta Občine Polzela (18. 2. 2021) 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Z društvi, ki imajo sedež in izvajajo dejavnost Občini Polzela in imajo z 

odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem 

interesu, se sklene neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, 

programov, projektov, protokolarnih dogodkov in nakupa opreme. 

 

Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju iz zgornjega odstavka so 

predloženi programi, podlaga za dodelitev finančnih sredstev pa 

predloženi dokumenti/listine, s katerimi društva izkazujejo namensko 

porabo dodeljenih sredstev za potrjene programe v preteklem letu. 

 

Višina sredstev se določi s sprejetjem občinskega proračuna za 

posamezno tekoče leto. 

 

Pogodbe o dodelitvi 

sredstev iz proračuna 

občine za leto 2021 so 

podpisane. 

 

2 Sprejme se elaborat in sklep o oblikovanju cen storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

Občini Polzela. 

 

Objava na spletni strani 

JKP Žalec, d. o. o. 

3 Sprejme se Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021. 

 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21 

 

4 Sprejme se Letni program športa v Občini Polzela v letu 2021. 

 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

5 Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju v mandatnem obdobju 

2021-2026 se iz Občine Polzela predlagata: 

1. Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela in 

2. Marko Verdev, Dobrič 79, 3313 Polzela. 

 

Sklep posredovan  

na Okrožno sodišče v 

Celju in imenovanima. 

6 Za člana Sveta Doma upokojencev Polzela – predstavnika lokalne 

skupnosti, se za mandatno obdobje 2021-2025 imenuje mag. Marjana 

Močnika, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela. 

 

Sklep posredovan  

na DU Polzela in 

imenovanemu. 

7 Financiranje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) 

se izvede tako, da Občina Polzela, kot nosilka urejanja prostora 

prevzame 30 % delež financiranja, 70 % delež financiranja pa 

prevzamejo lastniki nepremičnin znotraj območja obdelave OPPN. 

 

Postopki priprave OPPN začeti pred začetkom veljave tega sklepa se 

končajo po doslej veljavnem sklepu. 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sofinanciranju 

izdelave OPPN (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, 

št. 2/17). 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 
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8 Sprejme se Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov 

kulturne dediščine v Občini Polzela. 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

9 Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 

1005/6 k. o. 993 Založe in parc. št. 1005/7 k. o. 993 Založe. 

 

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. 

 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

10 Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri 

odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine 

Polzela. 

 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

11 Potrdi se Cenik za najem prostorov in cenik poročnih obredov na gradu 

Komenda 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

12 Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na 

gradu Komenda 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

13 Sprejme se Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

14 Sprejme se Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti 

oziroma končati poslovni čas vrtca 

Objava v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 2/21. 

 

15 Občina Polzela podpira proces oblikovanja pokrajin na podlagi določil 

Ustave Republike Slovenije, vendar je potrebno ponovno pretehtati 

ustreznost nabora prenesenih nalog iz državne prisojnosti ter pri 

razmejitvi pristojnosti med državo in pokrajinami upoštevati določbe 

Ustave RS, ki se nanašajo na lokalno samoupravo 

Sklep posredovan  

na Državni svet RS. 

 


