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1. SPLOŠNI PODATKI 

 

 

- Leto ustanovitve: 1998 

- Število prebivalcev na dan 1. 7. 2020: 6.346 

- Velikost občine: 3.390 ha 

- Število naselij: 8  

(Andraž pri Polzeli, Breg pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji,Orova vas, Podvin pri 

Polzeli, Založe, Polzela) 

- Statistična regija: Savinjska 

- Župan: Jože Kužnik 

- Podžupan: Miloš Frankovič 

- Direktorica občinske uprave: Alenka Kočevar 

- Število svetnic in svetnikov: 17 

 

Dan, ki so si ga Polzelani izbrali za občinski praznik, je dan žalostnega spomina, vendar  nosi v 

sebi pogum, svobodo, žrtvovanje in vero v človeka.  

 

Spomin na 2. oktober 1942, ko so v mariborskih zaporih ustrelili deset talcev, je v sebi ohranil 

vse te vrednote zato, ker smo želeli, da ostanejo žive, ker smo lučki spomina prilivali olje 

nepozabe, ker je prav, da spomin nanje poveličuje svetost življenja in ostaja opomin, da je v  

nečlovečnosti človečnost najbolj na preizkušnji. 

 

Občina Polzela je v letu 2020 praznovala 22 letnico obstoja. Na predvečer občinskega praznika 

vsako leto poteka slavnostna akademija. Najzaslužnejšim so bila 1. 10. 2020 podeljena občinska 

priznanja.  

 

V aprilu 2018 je Občinski svet Občine Polzela sprejel Dolgoročno razvojno strategijo Občine 

Polzela za obdobje 2018–2028.  

 

Vizija Občine Polzela so aktivni občani, ki bodo soustvarjali uspešno, prijazno, napredno, čisto, 

zdravo, privlačno, strpno, varno, inovativno, navdihujočo in odprto lokalno skupnost, ki bo 

ponujala odlične bivalne in delovne pogoje, s katerimi bo vabila in zadržala občane, 

gospodarstvenike, podjetnike, turiste.  
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2. ORGANIZIRANOST OBČINE  

 

 

 

Občina Polzela je organizirana preko treh organov, in sicer:  

- župana, ki predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna, 

- občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja v občini in ima 17 članov, ki svojo 

funkcijo opravljajo nepoklicno. Člani občinskega sveta odločajo o vseh zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti občine, 

- nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.  

 

 

ŽUPAN 

 

Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za 

izvrševanje proračuna občine. Izvolijo ga državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na 

neposrednih in tajnih volitvah. 

 

Župan občine Polzela Jože Kužnik, je bil izvoljen na lokalnih volitvah 18. 11. 2018. Funkcijo 

župana opravlja poklicno.  

 

 

OBČINSKI SVET 

 

Občinski svet Občine Polzela sestavlja 17 svetnikov. V sestavu občinskega sveta ima Gibanje za 

Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika šest mandatov, SDS štiri mandate, NLER – 

Nestrankarska lista za enakomeren razvoj tri mandate, DESUS dva mandata, po en mandat pa 

SAB in SD. V letu 2020 je občinski svet imel 5 rednih sej, zadnjo na daljavo prek Zooma. S 

sklepi sprejetimi na sejah, je bila javnost seznanjena s prispevki v občinskem glasilu Polzelan, 

poročevalec Občine Polzela ter na Savinjski TV. 

 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so: 

- statutarno pravna komisija,  

- odbor za gospodarstvo,  

- odbor za negospodarstvo,  

- odbor za okolje in prostor.  

 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec 

Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/15), delujejo krajevni odbori - kot posvetovalo telo 

občinskemu svetu. Teh je osem: Krajevni odbor Andraž nad Polzelo, Krajevni odbor Breg pri 

Polzeli, Krajevni odbor Dobrič, Krajevni odbor Ločica ob Savinji, Krajevni odbor Orova vas, 

Krajevni odbor Podvin pri Polzeli, Krajevni odbor Polzela in Krajevni odbor Založe.  

 

 

NADZORNI ODBOR 

 

Nadzorni odbor sestavlja pet članov. V letu 2020 so bile sklicane 3 seje nadzornega odbora in 

opravljen nadzor poslovanja za leto 2020.  
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OBČINSKA UPRAVA 

 

Občinska uprava izvaja upravne, strokovne, regulativne, nadzorne, pospeševalne in razvojne 

naloge ter naloge v zvezi z izvajanjem občinskih javnih služb. Je enovit organ, v okviru 

katerega je ustanovljen Režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota za 

zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in TIC Polzela za organizacijo prireditev in 

pospeševanje turizma v Občini Polzela. 

 

V občinski upravi, je bilo v na dan 31. 12. 2020, zaposlenih 27 javnih uslužbencev, in sicer: 

- v Občinski upravi 10 javnih uslužbencev, 

- na TIC Polzela 3 javni uslužbenci, 

- v Režijskem obratu 14 javnih uslužbencev (od tega 4 za določen čas). 

 

 

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA –  

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 

 

Občina Polzela je skupaj z občino Braslovče, Vransko in Tabor s 1. 1. 2020 pristopila  k skupni 

občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, 

Občine Štore in Občine Žalec. 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na 

področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Sedež Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva je v Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 

 

Pristojnosti in delovno področje: 

- delovati v skladu z Zakonom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o 

inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki mu dajejo pristojnosti in pooblastila, 

nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o 

varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki ga pooblaščajo) ter vseh drugih zakonov 

in odlokov, v tistih določbah, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora, 

- voditi prekrškovne postopke v skladu z Zakonom o prekrških z izdajanjem odločb in 

plačilnih nalogov v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje 

pristojnosti, 

- odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na 

izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru 

svojih pristojnosti, 

- voditi inšpekcijske postopke v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku, 

- voditi upravne postopke v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, 

- opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občine 

urejajo zadeve iz svoje pristojnosti, 

- sodelovati pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov. 

 

Notranji organizacijski enoti sta: Služba za inšpekcijski nadzor in Služba za občinsko redarstvo. 

 

Iz naslova izrečenih denarnih kazni za prekrške, je občina v letu 2020 prejela 18.385 evrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moc.celje.si/mestna-uprava-3/medobcinski-inspektorat-in-redarstvo-mestne-obcine-celje-obcine-lasko-obcine-store-in-obcine-zalec/8-staticne-strani/5555-sluzba-za-inspekcijski-nadzor-2
https://moc.celje.si/mestna-uprava-3/medobcinski-inspektorat-in-redarstvo-mestne-obcine-celje-obcine-lasko-obcine-store-in-obcine-zalec/8-staticne-strani/5556-sluzba-za-obcinsko-redarstvo-2
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4.    POSLOVANJE PO PODROČJIH 

 

 

STORITVE ZA OBČANE IN OBČANKE 

 

Leto 2020 je zaznamovala pandemija Covid-19. Z namenom zajezitve širjenja virusne 

okužbe, s tem pa zavarovati zdravje in življenje ljudi, so bili na občinski ravni sprejeti številni 

ukrepi. 

 

Občina Polzela v času epidemije s strankami posluje po telefonu in po elektronski pošti. Stranke 

v glavnem za oddajo vlog uporabljajo elektronski način oddaje.  

 

V letu 2020 je občinska blagajna zaradi pandemije Covid-19 delovala v omejenem obsegu.  

Namenjena je plačevanju položnic občanov Občine Polzela brez provizije. V letu 2020 je bilo 

od januarja do marca ter od junija do konca septembra 2020 vplačanih 1905 položnic v 

skupnem znesku 69.000 evrov (za stroške elektrike, vode, smeti, vrtca, prehrane v šoli…) 

 

Občani lahko enkrat tedensko koristijo brezplačne pravne nasvete. Pravna strokovnjakinja 

nudi pravne nasvete in pojasnila o pravnih problemih ali pravnih vprašanjih občank in občanov 

ter nasvete glede pravnih možnosti, ki jih v konkretnem primeru omogočata veljavna 

zakonodaja in sodna praksa. V letu 2020 je nasvete koristilo 7 občanov. 

 

Po predhodnem naročilu, imajo občani enkrat tedensko na voljo brezplačno Energetsko 

svetovanje. 

 

Občina Polzela je v letu 2020 sofinancirala storitev registracije podjetij in s tem povezanih 

sprememb in postopkov v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM). Storitev je 

namenjena vsem gospodarskim subjektom in občanom, s stalnim prebivališčem ali sedežem 

gospodarske družbe v Občini Polzela in je brezplačna. 

 

Tudi storitev brezplačnih prevozov za starejše, ki so namenjeni starejšim od 65 let, gibalno 

oviranim občankam in občanom in, ki nimajo lastnega prevoza, je zaradi posledic pandemije 

Covid-19 delovala samo v prvih treh mesecih. V letu 2020 je tako brezplačne prevoze koristilo 

5 oseb, skupaj je bilo opravljenih 22 prevozov, najpogosteje na relaciji znotraj Občine Polzela 

(od doma koristnika do Doma upokojencev Polzela). 

 

Občina Polzela svojim občanom omogoča brezplačen odvoz kosovnih odpadkov enkrat na 

leto za posamezno gospodinjstvo. Odvoz kosovnih odpadkov izvaja Režijski obrat Občine 

Polzela. V letu 2020 je odvoz odpadkov koristilo 51 občanov. 

 

Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela je namenjen obveščanju javnosti 

o dogodkih v Občini Polzela ter o hotenjih in interesih občanov Občine Polzela. Vsebuje tudi 

Uradne objave občine. Vpisan je v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport Republike Slovenije pod zapodeno številko 1734. Glasilo prejemajo brezplačno 

vsa gospodinjstva v Občini Polzela, v elektronski obliki pa je objavljen na spletni strani Občine 

Polzela. Glasilo je v letu 2020 izšlo enajstkrat.  

 

V letu 2019 je v korak s časom stopila prenovljena spletna stran občine www.polzela.si, ki 

omogoča enostaven dostop in izmenjavo raznovrstnih informacij in vsebin občanom. Zaposleni 

redno skrbimo za ažuriranje in objavljanje aktualnih informacij, razpisov, poročil in drugih 

novic. Prav tako pa skušamo dodajati nove aplikacije, s katerimi želimo približati poslovanje in 

zagotoviti širši spekter informacij občankam in občanom ter vsem drugim uporabnikom. 

 

Savinjska TV  in Vaša televizija – VTV pripravljata informativne prispevke o dogajanju v 

Občini Polzela. 

http://www.polzela.si/
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UPRAVNO POSLOVANJE 

 

Občina Polzela v času epidemije s strankami posluje po telefonu in po elektronski pošti. Stranke 

v glavnem za oddajo vlog uporabljajo elektronski način oddaje.  

 

V delovnem področju občinske uprave prestavljajo dokumenti njeno največje premoženje. 

Obvladovanje dokumentov je tako ključnega pomena za učinkovito in kvalitetno delo. Občinski 

dokumentarni sistem – ODOS, omogoča učinkovit nadzor nad obvladovanjem in sledenjem 

dokumentov. V skladu z zakonodajo, je urejen tudi arhiv občine. 

 

V letu 2020 je na področju družbenih dejavnosti, občinska uprava reševala: 

- 63 vlog za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca ,    

- 35  vlog za enkratno denarno in socialno pomoč, 

- 5  vlog za izdajo soglasja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in drugih del,          

- 6  vlog za izdajo soglasja za plakatiranje in oglaševanje javnih prireditev – Prijava 

taksne obveznosti,              

- 10  vlog za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) v Občini Polzela, 

- 16 vlog za izdajo obvestila lokalne skupnosti o prireditvi – shodu in 

- 3 vloge za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.    

 

V letu 2020 je na področju okolja in prostora, občinska uprava reševala: 

- 54  vlog  za izdajo lokacijske informacije,          

- 256  vlog za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča,        

- 80  vlog  za izdajo potrdila o predkupni pravici,    

- 32  vlog  za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka  

- priključitev obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo: od tega po uradni 

dolžnosti 7 in na podlagi vloge 11             

- 27 vlog  za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč…,   

- 5 vlog za izdajo soglasja,            

- 11 vlog  za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča,           

- 51 vlog za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov.            

 

Izdanih je bilo 31 projektnih in drugih pogojev in 78 mnenj za objekte. 

 

V letu 2020 je na področju prometa in cest, občinska uprava reševala: 

- 19 vlog za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti,  

- 4 vloge za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi 

prireditve na njej in                  

- 17 vlog za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi 

izvajanja del na njej.                 

 

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) je bilo na račun Občine Polzela v letu 2020 nakazane za 

7.446 evrov upravnih taks. 

 

Informacije javnega značaja: Občina Polzela v letu 2020 ni prejela nobene zahteve za podajo 

informacije javnega značaja. 

 

 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

 

Na področju Občine Polzela gospodarske javne službe opravljajo naslednji izvajalci: 

 

- izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalnih, 

odpadnih in padavinskih voda je Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ul. Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec; 

https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-uveljavitev-enkratne-denarne-pomo%C4%8Di-za-novorojenca.doc
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-enkratno-denarno-in-socialno-pomo%C4%8D.doc
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-izdajo-soglasja-za-izvedbo-zidarskih-kamnose%C5%A1kih-in-drugih-del.docx
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-izdajo-soglasja-za-plakatiranje-in-ogla%C5%A1evanje-javnih-prireditev-Prijava-taksne-obveznosti.docx
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-izdajo-soglasja-za-plakatiranje-in-ogla%C5%A1evanje-javnih-prireditev-Prijava-taksne-obveznosti.docx
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-prijavo-obratovalnega-%C4%8Dasa-gostinskega-obrata-kmetije-v-Ob%C4%8Dini-Polzela.docx
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-izdajo-obvestila-lokalne-skupnosti-o-prireditvi-shodu.doc
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-%C4%8Dezmerno-obremenitev-okolja-s-hrupom.docx
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/01_Vloga-za-izdajo-lokacijske-informacije.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/02_Vloga-za-izdajo-potrdila-o-namenski-rabi-zemlji%C5%A1%C4%8Da.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/03_Vloga-za-izdajo-potrdila-o-predkupni-pravici.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/04_Vloga-za-izdajo-odlo%C4%8Dbe-o-odmeri-komunalnega-prispevka.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/05_Vloga-za-oprostitev-pla%C4%8Dila-nadomestila-za-uporabo-stavbnega-zemlji%C5%A1%C4%8D....pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/06_Vloga-za-izdajo-soglasja.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/07_Vloga-za-za%C4%8Detek-postopka-za-spremembo-namenske-rabe-zemlji%C5%A1%C4%8Da.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/11/09_Vloga-za-naro%C4%8Dilo-brezpla%C4%8Dnega-odvoza-kosovnih-odpadkov.pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/01_Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-opravljanje-del-na-ob%C4%8Dinski-cesti-prek....pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/02_Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-popolno-ali-delno-zaporo-prometne-povr%C5%A1....pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/02_Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-popolno-ali-delno-zaporo-prometne-povr%C5%A1....pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/03_Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-popolno-ali-delno-zaporo-prometne-povr%C5%A1....pdf
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/03_Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-popolno-ali-delno-zaporo-prometne-povr%C5%A1....pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
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- izvajalec gospodarske javne službe odvoza in predelave komunalnih odpadkov je 

Simbio d. o. o., Teharska c. 49, 3000 Celje; 

 

- izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s plinom je od  Adriaplin d. o. o. Dunajska 

cesta 7, 1000 Ljubljana; 

 

- režijski obrat, ustanovljen v sklopu občinske uprave pa opravlja pokopališko dejavnost 

ter javno snago in čiščenje javnih površin, ureja lokalne ceste, javne poti, površine za 

pešce, zelene površine, ureja in vzdržuje javna parkirišča, parke, ureja in vzdržuje 

prometno signalizacijo in prometni režim, ureja in vzdržuje mesta za plakatiranje in 

oglaševanje. 

 

- javni prevoz opravlja Izletnik Celje d.d., prometno, gostinsko in turistično podjetje, 

Aškerčeva ul. 20, 3000 Celje. 

 

OSKRBA S PITNO VODO, KANALIZACIJA IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

V Občini Polzela je za oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

zadolženo Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., ki je upravljavec komunalne infrastrukture 

za celotno območje Občine Polzela, razen za območje Gore Oljke, Dobriča in dela Andraža, 

kjer ima v najemu komunalno infrastrukturo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. 

 

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so 27. januarja 2021 izdali 

težko pričakovano odločitev o podpori za operacijo Odvajanje in čiščenje v porečju 

Savinje - občine Braslovče, Polzela in Žalec, s katero bomo vse tri občine za projekt v 

vrednosti 2.120.235,21 evra pridobile 54,4 odstotka oz. 948.713,44 evra sredstev iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in proračuna Republike Slovenije. 

Sodelujejo Občina Braslovče, ki je vodilna partnerica in podpisnica pogodbe, ter  občini 

Polzela in Žalec.  Projekt obsega tri sklope, v okviru katerih bomo s kanalizacijo opremili: 

prvi sklop - Občina Braslovče (izgradnja kanalizacije v Orli vasi in Parižljah); drugi sklop 

- izgradnja kanalizacije v Občini Polzela (na Polzeli in Bregu pri Polzeli); tretji sklop - 

Občina Žalec (izgradnja kanalizacije v Šempetru (VI. faza) - vzhod in Šempetru (VI. faza) 

- SIP). Rezultat operacije bo izgradnja kanalizacije v skupni dolžini 3450 metrov 

in 245 novih priključkov. Dela se bodo v vseh treh občinah začela že spomladi. Občini 

Braslovče in Polzela bosta projekt končali v tem letu, Občina Žalec pa  konec leta 2023. 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že začela postopke odpiranja 

NRP in sklepanja sofinanciranja pogodb. Trenutno že poteka izbor izvajalca izgradnje 

kanalizacijskega omrežja v sklopu javnega naročila. Za lokalno skupnost pomeni 

pridobitev sredstev izjemno velik uspeh, saj bi s samo lastnimi sredstvi s kanalizacijskim 

omrežjem bistveno težje in pozneje zagotovili svojim  prebivalcem primerno oskrbo 

odvajanja in čiščenja odpadne vode, saj investicijskega denarja žal vedno primanjkuje.   

 

Večjo investicijo na področju oskrbe s pitno vodo, je v letu 2020 predstavljala obnova 

vodovoda v Ločici ob Savinji v vrednosti 63.088 evrov, za kar je občina obnovila 350 metrov 

vodovoda, vodoskrba pa se je izboljšala 11 gospodinjstvom. Zgrajen je tudi povezovalni 

vodovod med Ločico in Bregom. 

 

Protipoplavna varnost: Območje Spodnje Savinjske doline spada med eno izmed najbolj 

poplavno ogroženih območij v Sloveniji. S poglabljanjem rečnega korita reke Savinje se je 

njena prevodnost povečala, možnosti razlivanja voda pa so se zaradi tega bistveno zmanjšale. 

Izvedba različnih ukrepov za zaščito prebivalstva in infrastrukture ter posledično zmanjšanje 

škode, ki nastaja ob vsakem večjem deževju, je več kot nujna, če ne že alarmantna. 
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA, JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

Občina Polzela je v aprilu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo Občine Polzela. Je 

strateški dokument, v katerem so navedeni kritični odseki, kjer bi bilo mogoče spremeniti 

prometni režim, ki pa se ne morejo obravnavati kot dokončna in edina rešitev oz. kratkoročni 

ukrep. Osnovni cilj in namen strategije ter z njo povezanih ukrepov na lokalni ravni je 

zagotavljanje pogojev za spreminjanje potovalni navad. To je dolgoročen proces z namenom: 

- zagotoviti varno mobilnost najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu (pešci, 

kolesarji, otroci, starejši, gibalno ovirane osebe),  

- vplivati na zdravje prebivalcev in izboljšati kakovost bivanja (manjše obremenitve 

okolja), 

- zmanjšati stroške gospodinjstev, povezanih z motoriziranim prometom) 

- usklajevati različne oblike trajnostne mobilnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,   

- spodbujati poslovne subjekte pri soustvarjanju trajnostne mobilnosti. 

 

Največjo investicijo na tem področju v letu 2020 predstavlja obnova lokalne ceste v 

Založah v dolžini 2000 metrov. Cesta je v celoti razširjena. Na celotnem odseku je 

asfaltiranega vozišča v širini najmanj štiri metre (na posameznih odsekih – krivinah je tudi 

širša). Na novo je izvedeno odvodnjavanje cestišča (mulda, kanalete, očiščeni obcestni jarek). 

Cesta po izvedenih delih ustreza standardom za tovrstne kategorije cest in zagotavlja večjo 

varnost vsem udeležencem v prometu. Pogodbena cena je bila 480.000 evrov in se je zaradi 

dodatno naročenih del, ki v projektu za izvedbo niso bila predvidena, s funkcionalnega vidika 

pa za dokončanje projekta utemeljena (ureditev vozišča ob transformatorski postaji, umestitev 

avtobusnega postajališča in reditev otoka za odpadke), povečala za okoli štiri odstotke. 

 

Obnovljena je tudi lokalna cesta v zaselku Lovče. Občina Polzela je v dolžini 410 metrov 

uredila spodnji ustroj, površinsko in globinsko odvodnjavanje cestnega telesa ter zgornji ustroj z 

novim asfaltom. Obnovljeno vozišče je širše, kot je bilo, kar bo skupaj z očiščenimi brežinami 

zagotovo pripomoglo k večji preglednosti in varnosti. Vrednost sanacije je znašala 90.000 

evrov. 

 

Na območju Glavnega trga v centru Polzele je zgrajenih 21 novih parkirnih mest. 

Novozgrajena parkirna mesta so namenjena tako stanovalcem kot tudi obiskovalcem 

zdravstvenega doma. Hkrati z izgradnjo parkirišča je na tem območju razširjena cesta ter 

prestavljen bližnji ekološki otok na primernejšo lokacijo. Skupna vrednost investicije je znašala 

30.000 evrov. 

 

V Občini Polzela so občanom in obiskovalcem na dveh postajah na voljo javna kolesa 

»KOLESCE«, z namenom medobčinske mobilnosti in razvoja turizma. Sistem za izposojo 

javnih koles je sestavljen iz mreže postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo, 

uporabo koles in vračilo na drugi možni postaji znotraj sistema. Občanom in obiskovalcem 

Polzele je sistem na voljo na postaji v Poslovni coni Ločica, katera ima štiri priklopna mesta za 

štiri električna kolesa in eno stojalo za navadno kolo in na postaji, ki se nahaja pri Športni 

dvorani Polzela, ki ima dva stojala z električnima in dva z navadnima kolesoma. 

 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti je v pristojnosti občine. 

Režijski obrat Občine Polzela v večjem delu, poleg svojih osnovnih aktivnosti, skrbi tudi za 

vzdrževalna dela na občinskih cestah in javnih poteh, med katera spada tudi zimska služba. Le 

to uspešno izvaja režijski obrat občine s kooperanti.  

 

Občina Polzela je že maja 2018 pričela s postopki za izgradnjo javne razsvetljave v celotnem 

nižinskem delu Občine Polzela. V tem času in vse do oktobra 2020 je Občina Polzela izvajala 

postopke za izbiro koncesionarja po modelu javno zasebnega partnerstva. Med postopkom je 

bila, zaradi spremembe stanja zgrajene javne razsvetljave v prostoru, izvedena posodobitev 

katastra javne razsvetljave in posodobitev projekta novogradnje.  Občina je izbrala ponudnika 

Resalto, d. o. o., iz Ljubljane, ki nastopa skupaj s partnerjema Beloglavc, d. o. o., iz Gomilskega 

in Gradsko osvetljenje, d. o. o., iz Srbije. Financiranje se bo izvedlo po modelu javno zasebnega 
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partnerstva z zapiranjem finančne konstrukcije z javnimi sredstvi in sredstvi zasebnega 

partnerja. Z vključitvijo zasebnega partnerja se bo zagotovila hitra in učinkovita izvedba 

projekta, za občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta Javna 

razsvetljava bo tako zgrajena v letu 2021. Omrežje javne razsvetljave, ki je predmet prenove, 

trenutno obsega 588 svetilk. Občina Polzela si želi imeti  kakovostno, energetsko učinkovito in 

okolju primerno osvetljenost vseh naselij v občini. Zato bo zamenjanih 161 svetilk, ki so 

neustrezne (niso v skladu z Uredbo in so energetsko potratne) s sodobnimi, energetsko 

učinkovitimi svetilkami z LED tehnologijo. V nižinskem delu občine v naseljih Polzela, Ločica 

pri Polzeli in Breg pri Polzeli, ki trenutno še nimajo omrežja javne razsvetljave, pa bo zgrajenih 

360 novih svetilk. 

 

 

UREJANJE OKOLJA IN PROSTORA, KOMUNALNA DEJAVNOST  

IN ENERGETSKA UČINKOVITOST 

 

V delovno področje okolja in prostora spadajo predvsem:  

- priprava prostorskih aktov,  

- vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov in izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,  

- priprava dokumentacije za prijavo na razpise za pridobitev državnih in drugih sredstev 

iz delovnega področja,  

- odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,  

- odmera komunalnega prispevka,  

- strokovne in upravne naloge na področju varstva okolja,  

- izdajanje lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi in predkupnih pravic.  

 

Občinski prostorski načrt Polzela (OPN Polzela) je temeljni prostorski akt Občine Polzela. V 

njem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane so prostorske 

ureditve lokalnega pomena, natančno je določena namenska raba vseh zemljišč  ter  določeni 

pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski svet Občine Polzela ga je potrdil na 8. redni seji 

20. 10. 2011. Objavljen je v Uradnem listu RS št. 96/2011, veljati pa je pričel z dnem 14. 12. 

2011. V letu 2016 je občina pričela z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN. Konec leta 2020 je 

Občina Polzela v fazi pridobivanja končnih mnenj upravljavcev prostora, sprejem se načrtuje v 

prvi polovici leta 2021. 

 

V letu 2020 je Občina Polzela pričela voditi 5 postopkov za podrobno ureditev prostora: 

- Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – OPPN Ob razbremenilniku, 

- Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – OPPN Pod cerkvijo, 

- Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – OPPN Ob stari žagi, 

- Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela in 

- Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon. 

 

Občanom je na spletni strani občine ponujena celotna možnost dostopa do prostorskih podatkov 

s pomočjo prostorskoinformacijskega sistema iObčina. iObčina je internetni GIS sistem, ki 

služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst 

in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina 

vključuje prostorske informacije (register prostorskih enot, zemljiški kataster, kataster stavb, 

kataster javne gospodarske infrastrukture….) ki so lahko javno dostopne ali dostopne s 

pooblastilom v Republiki Sloveniji.  

Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo 

internetni GIS sistem iObčina,  pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov, da v njihovem 

imenu obdelujejo veliko količino podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe 

vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno 

občanom. 

 

Po tem, ko je bilo v stečajnem postopku nad Garantom prodano vso premoženje, je Občina 

Polzela pristopila tudi k projektu izgradnje potrebne infrastrukture ter dostopnih cest 

znotraj obstoječe poslovne cone. Občina tako zagotavlja pogoje za razvoj podjetij, 
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ki imajo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem 

področju ter so hkrati pomembni zaposlovalci na lokalni ravni. 1. septembra 2020 je z 

gradnjo pričel izvajalec Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Sašo Cizej s. p.,  iz 

Vranskega,  ki bo gradnjo izvedel za 543.000 evrov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija 

in Evropska unija iz kohezijskega sklada/ Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega 

socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov v skupnem znesku 450.000, EUR v letih 2020 in 2021. 

Lokalni energetski koncept  

Občina Polzela je v letu 2015 v skladu z zakonskimi zahtevami izdelala vse energetske 

izkaznice za javne objekte in docela vpeljala energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, na 

podlagi katerega se izvaja ciljno spremljanje rabe energije ter pristopa k načrtovanju 

organizacijskih in investicijskih ukrepov v objektih. Občina je v letu 2015 že izvedla energetsko 

sanacijo Osnovne šole Polzela, v letu 2019 pa energetski sanaciji Vrtca Polzela in Športne 

dvorane na Polzeli. Občina Polzela je v letu 2020 pristopila k izdelavi novega Lokalnega 

energetskega koncepta. 

 

Čistilna akcija 

Občina Polzela vsako leto organizira čistilno akcijo. V letu 2020 se je akcije udeležilo 435 

udeležence, zaradi posledic pandemije Covid-19 sicer polovica manj kot pretekla leta, a kljub 

vsemu je bila zelo produktivna. Zbranih je bilo okoli 110 kubičnih metrov mešanih odpadkov. 

Čistilna akcija temelji na prostovoljstvu in njen namen je ohranjanje čistega, urejenega ter 

ljudem in živalim prijetnega okolja in narave.  

 

V letu 2020 je bilo poravnanega 284.825 evrov Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 

(NUSZ), ki predstavlja namenski dohodek občine za zagotavljanje ustrezne komunalne 

opremljenosti stavbnih zemljišč ter gospodarski in družbeni razvoj občine. 

 

 

STANOVANJSKE ZADEVE  

 

Občina Polzela ima v lasti 46 stanovanj, katera so oddana v najem. Oddaja stanovanj v najem se 

izvaja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona  z  javnim razpisom  za oddajo neprofitnih 

stanovanj v najem.   

 

Višine najemnin  so oblikovane skladno z 4. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 

najemnin. Najemniki stanovanj so na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona upravičeni 

do  subvencioniranja najemnin v odvisnosti od premoženjskega stanja najemnika in oseb, ki so 

navedene v najemni pogodbi. Dohodek in premoženjsko stanje se ugotavlja na način, kot velja 

za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. 

Subvencija se lahko določi največ v višini 80% neprofitne najemnine. Občina je v letu 2020 

najemnikom stanovanj subvencionirala najemnino v višini 12.210 evrov. 

 

Ob trgovskem objektu Tuš Polzela je junija 2020 zasebni investitor zaključil gradnjo druge 

faze projekta Malteški dvori - blok 6. V štirih etažah je na voljo, 19 stanovanjskih enot 

različnih velikosti (od skupaj  57), ki pa so namenjena in prilagojena bivanju starejših. 

 

CIVILNA ZAŠČITA IN GASILSTVO 

 

Na področju obrambe in zaščite in reševanja so v skladu z merili formirane vse ekipe in oddelki. 

Štab CZ je opremljen z osebno opremo in opravlja sprotna in potrebna usposabljanja.   

 

Celoten sistem postopkov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah je natančno opredeljen in 

razdelan v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč. Načrti 

ob tem vsebujejo tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, 
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članih CZ, o podjetjih in firmah, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v 

primeru nesreč, načrti prav tako opredeljujejo postopke obveščanja medijev in javnosti. 

 

V  občinski pristojnosti je predvsem: 

- spremljanje nevarnosti, 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih, 

- izvajanje zaščitnih ukrepov, 

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite, 

- organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo 

usposabljanje. 

 

V letu 2019 je župan imenoval nov štab Civilne zaščite Občine Polzela in šteje sedem članov. 

Dva člana sta s področja zdravstva, dva s področja gasilstva in trije člani z drugih področij. 

Poveljnik je Igor Pungartnik. 

 

Štab CZ Občine Polzela je vključen v Štab CZ za Zahodno Štajersko, s sedežem v Celju in v 

katerega je povezanih 33 občinskih štabov. Delo vodstva in posameznih članov Štaba Civilne 

zaščite je odvisno od trenutnih potreb, zato so tudi v času pandemije koronavirusa izvajali 

različne naloge. 

 

Aktivnosti štaba CZ Občine Polzela so se pričele že pred razglašeno pandemijo Covid-19 v 

marcu 2020. Povezovanje z Občino Polzela, Osnovno Šolo Polzela, predstavniki v Zdravstveni 

postaji Polzela, s predsednicami Krajevnih organizacij Rdečega križa Polzela in Andraž ter 

društev Karitas na Polzeli in v Andražu, direktorico Doma upokojencev Polzela, direktorico 

Medobčinske knjižnice Žalec, so potekali v smeri organizacije dela v institucijah. 

 

Poveljnik štaba CZ Občine Polzela je prvo sejo štaba sklical v ponedeljek, 16. marca 2020. Na 

seji so  skupaj z županom občine, ravnateljico osnovne šole in direktorico doma upokojencev 

pregledali dotedanje aktivnosti in se dogovorili, kako bo potekalo delo naprej. Od štaba Civilne 

zaščite za zahodno Štajersko je občinski štab prejemal razne zadolžitve, napotke in navodila, 

kako ravnati v različnih situacijah. Seznanjali so se tudi s statističnimi podatki Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje. Tako so imeli vseskozi na razpolago najnovejše uradne podatke o 

širjenju virusa in številu obolenj. S temi podatki je poveljnik štaba CZ Občine Polzela dnevno 

seznanjal tudi vse druge člane štaba. 

 

Da bi lahko občanom zagotovili minimalno zaščito pred širitvijo koronavirusa, je štab CZ 

Občine Polzela poskrbel za vso potrebno zaščitno opremo. Skupaj z Občino Polzela je 

vzpostavil dežurno telefonsko številko, ki je aktivna ves čas in je namenjena občanom v stiski 

za njihovo oskrbo oziroma dostavo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila). Na podlagi 

skupne odločitve članov štaba in župana, so bila v vsa gospodinjstva v občini dostavljene po 3 

zaščitne maske. 

 

19. oktobra 2020 je bila ponovno razglašena epidemija in z njo sprožen alarm, ki je aktiviral 

civilno zaščito, najprej  na državni ravni, od tam pa so se aktivacije širile na pokrajine in na 

občine. V drugi aktivaciji se je štab sestal enkrat, saj člani štaba večinoma komunicirajo po 

telefonu in po e-pošti. Tudi sodelovanje s pokrajinskim štabom poteka skoraj izključno po e-

pošti. 

 

Na območju Občine Polzela delujejo tri prostovoljna gasilska društva (PGD): PGD Polzela, 

PGD Ločica ob Savinji in PGD Andraž nad Polzelo.  

 

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva zagotavlja občina v skladu s sklenjeno pogodbo 

med Zvezo gasilskih društev Žalec, Gasilskimi društvi Občine Polzela: PGD Andraž nad 

Polzelo, PGD Ločica ob Savinji in PGD Polzela. V letu 2020 je občina za ta namen dodelila 

128.050 evrov.  

 

V Občini Polzela je nameščenih sedem avtomatski eksternih defibrilatorjev (AED) na lokacijah: 
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- Gasilski dom v Andražu, 

- Gasilski dom Polzela, 

- Gasilski dom Ločica, 

- Zdravstveni dom Polzela,  

- Domu upokojencev Polzela, 

- Dom krajanov Andraž in 

- Objekt nogometnega društva na Bregu pri Polzeli. 

 

 

KMETIJSKA DEJAVNOST 

 

Na področju kmetijstva, občina podpira razvojno naravnane kmetije in jih s subvencijami 

spodbuja, da razvojno rastejo z investicijami, ki ohranjajo značilno kmetijsko krajino.  

 

V letu 2020 je Občina Polzela na podlagi javnega razpisa dodelila skupaj za 9.905 evrov 

subvencij za UKREP 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.  

 

 

REGIONALNI RAZVOJ 

 

Občina Polzela s sofinanciranjem RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije, d. o. o. (katere 

ustanoviteljice smo vse občine v regiji) skrbi za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega 

razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji.  

 

Občina Polzela je pristopna članica Razvojne agencije Savinja Žalec – gospodarsko interesno 

združenje na območju občin SSD.  

 

Občine Spodnje Savinjske doline imajo oblikovano Območno razvojno partnerstvo (ORP 

SSD), ki je pogodbeno, interesno, javno – zasebno in teritorialno sodelovanje občin SSD in 

drugih subjektov pomembnih za načrtovanje in zagotavljanje razvoja na območju SSD. Za 

organizacijske in administrativne naloge ORP SSD, skrbi Razvojna agencija Savinja Žalec.  

 

 

SOCIALNO VARSTVO IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

 

Do enkratne denarne pomoči so na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih 

pomoči v Občini Polzela (Uradni list RS št. 35/09, 110/09), praviloma enkrat letno, upravičeni 

občani s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne 

stiske prosilca. Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno 

bivališče v Občini Polzela in, ki v Občini Polzela tudi stalno prebivajo. V letu 2020 je Občina 

Polzela razdelila 8.125 evrov denarne pomoči. 

 

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka pripada staršem otroka, če je otrok državljan 

Republike Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Občini Polzela. 

Upravičenci uveljavljajo pravico do darila v letu, v katerem je otrok rojen, oziroma najkasneje 

do dopolnjenega enega leta starosti otroka.  

Višina denarne pomoči Občine Polzela za novorojenca znaša v skladu s Sklepom Občinskega 

sveta občine Polzela 180 EUR. V letu 2020 je Občina Polzela razdelila 10.440 evrov. 

 

Pomoč družini na domu v Občini Polzela izvaja Dom Nine Pokorn Grmovje. V letu 2020 je to 

obliko pomoči uporabljalo povprečno 20 uporabnikov. To so osebe, starejše od 65 let, in oseba, 

ki ima status invalida in po oceni pristojne komisije ne zmore samostojno živeti. Storitev se 

prilagaja potrebam posameznega upravičenca in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri 

vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Občina Polzela je v letu 

2019 sofinancirala ceno storitve uporabnikom v višini 80 %, kar skupaj znaša 72.620 evrov. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=92126
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95626&part=&highlight=PUP+Polzela
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Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko 

v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto 

celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v 

domačem okolju. Občina Polzela je v letu 2020 financirala tri družinske pomočnike, pri čemer 

je konec leta 2020 kot družinski pomočnik zaposlena samo še ena oseba. 

 

Varstvo starejših v domovih za starejše - Občina Polzela je v letu 2020 doplačevala 

oskrbnino v višini 137.090 evrov občanom in občankam, ki se nahajajo v Domu upokojencev 

Polzela, Domu Nine Pokorn, Domu ob Svinji Celje, Domu upokojencev Franc Salamon, Deos, 

Domu Starejših v Ljubljani, Domu upokojencev Impoljca, Domu upokojencev Velenje, Centru 

Golovec. 

 

Za pomoč pri reševanju socialnih stisk ogroženih občanov delujeta v občini Krajevna 

organizacija RK Polzela in Andraž, Območna organizacija RK Žalec in župnijska Karitas. 

 

Kakovost druženja med generacijami je ključnega pomena za ohranjanje zdrave socialne mreže. 

V Občini Polzela že od leta 2011 uspešno deluje Medgeneracijski center. Katerega vodi 

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij. Z ustanovitvijo medgeneracijskega centra je občina 

želela spodbuditi predvsem starejše občane k vključevanju v različne dejavnosti. Izogniti se 

družbeni odtujenosti je izhodiščni cilj medgeneracijskega centra. Program je vsebinsko zelo 

bogat. Redno se izvaja telovadba za starejše, nordijska hoja, zeliščarski krožek, šahovski 

krožek, različne ustvarjalne delavnice in pletenje za vse generacije. Občina želi s pozitivnim 

odnosom do občanov ustvariti prijazno občino do vseh generacij. Širjenje novih vsebin, ki bodo 

pripomogle h kakovostnemu življenju starejše generacije in ustvarjanju medgeneracijskega 

sodelovanja, je vizija centra tudi v prihodnje.  

 

 

ZDRAVSTVO 

 

Občina Polzela je lastnica Zdravstvenega doma na Polzeli. Poslovanje le-tega je od leta 2006 v 

celoti koncesijsko, saj je občina vsem zdravnikom, zobozdravnikom, ortopedom, lekarniški 

dejavnosti in patronaži podelila koncesije.  

 

Občina Polzela je podelila naslednje koncesije: 

- Zasebna ambulanta splošne medicine - Slavko Jernejšek, dr. med., spec. spl. med. 

- Zasebna ambulanta splošne medicine - Martina Hrovat, dr. med., spec. spl. med. 

- Zasebna ambulanta splošne medicine - Rezar Sabina, dr. med., spec. spl. med. 

- Zasebna ambulanta splošne medicine – Polona Sagadin, dr. med., spec. spl. med. 

- Dispanzer za otroke in mladostnike d. o. o., Žalec (v letu 2020) 

- Zasebna zobozdravstvena ambulanta - Jasmina Vengust, dr. dent. med. 

- Zasebna zobna ambulanta - Erika Vezočnik, dr. stom. 

- Zasebna zobna ambulanta za otroke in mladino, David Vizjak, dr. dent. med. (v letu 

2020) 

- Zasebna fizioterapija - Helena Pekošak, dipl. fiziot. 

- Laboratorij za zobno protetiko - Marija Trobina 

- Lekarna Polzela - Milena Kotnik, mag. farm. 

 

 

Z Zdravstvenim domom na Polzeli od junija 2015 upravlja Občina Polzela sama. Občina tako 

koordinira med najemniki, obračunava najemnino in preostale obratovalne stroške, tedensko 

operativno izvaja drobna vzdrževalna dela, odstranjuje odpadke in sneg, skrbi za redne mesečne 

servise dvigala, letni servis gasilnih aparatov, požarni red ter skrbi za okolico doma. Občina 

Polzela za upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma na Polzeli s sredstvi, ki se v 

občinsko blagajno natečejo z naslova najemnin, vsako leto namensko investira v izvedbo 

rekonstrukcij in adaptacij Zdravstvenega doma. Leta 2019 je bila dokončno poplačana že v letu 

2018 zamenjana dotrajana streha v vrednosti 27.800 evrov. 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

Osnovna šola Polzela deluje kot Javni vzgojno - izobraževalni zavod od leta 1999, ko se je šoli 

priključil vrtec. V sestavo zavoda sodijo: Osnovna šola Polzela, Podružnična osnovna šola 

Andraž in Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in Polzela.  

 

Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela  v letu 

2020 financirala dejavnost osnovne šole v višini 148.390 evrov ter vrtca v višini 701.720 evrov. 

Za dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela je občina v letu 2020 namenila 105.328,60 

evrov za plačilo razlike  med ceno programov v vrtcu in plačili staršev. 

 

Glasbena šola Risto Savin Žalec je medobčinska glasbena šola, ki ima svoj sedež v Žalcu. 

Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. Ustanoviteljice javnega 

zavoda so vse občine Spodnje Savinjske doline: Občina Braslovče v deležu 12 %, Občina 

Polzela v deležu 13 %, Občina Prebold v deležu 12 %, Občina Tabor v deležu 4 %, Občina 

Vransko v deležu 6 % in Občina Žalec v deležu 53 %. Glasbena šola ima dislocirane oddelke, ki 

so na Polzeli v gradu Komenda, v Preboldu, v Braslovčah in na Vranskem.   

 

Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela za leto 

2020, financirala dejavnost glasbene šole v višini 15.100 evrov. 

 

Po sklepu Občinske skupščine Žalec je bila 1. septembra 1971 v Žalcu ustanovljena samostojna 

Posebna osnovna šola s 14 oddelki in varstvenim oddelkom za vozače. V šolo so prihajali 

učenci s celotnega območja takratne žalske občine. Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter 

določitvi njihovih območij, se je bivša občina Žalec razdelila na 6 novih občin (Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec), ki so po Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec, postale soustanoviteljice  

 

I. Osnovne šole Žalec (Uradni list RS št. 63/01). Občina Polzela je na podlagi pogodbe 

zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela za leto 2019, financirala dejavnost II. OŠ 

Žalec v višini 19.600 evrov. 

 

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Kratica UPI 

pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. Ustanoviteljice javnega zavoda so vse 

občine Spodnje Savinjske doline: Občina Braslovče v deležu 12 %, Občina Polzela v deležu 13 

%, Občina Prebold v deležu 12 %, Občina Tabor v deležu 4 %, Občina Vransko v deležu 6 % in 

Občina Žalec v deležu 53 %. Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz 

proračuna Občine Polzela  za leto 2020 financirala dejavnost javnega zavoda v višini 3.770 

evrov. 

 

 

KULTURA IN TURIZEM 

 

Ustanoviteljice Medobčinske splošne knjižnice Žalec so vse občine Spodnje Savinjske doline: 

Občina Braslovče v deležu 12 %, Občina Polzela v deležu 13 %, Občina Prebold v deležu 12 %, 

Občina Tabor v deležu 4 %, Občina Vransko v deležu 6 % in Občina Žalec v deležu 53 %. 

Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela  za leto 

2019 financira dejavnost knjižnice v višini 67.190 evrov. 

 

Na območju Občine Polzela delujeta dva kulturna društva: Kulturno umetniško društvo 

Polzela in Kulturno društvo Andraž.  V letu 2020 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje 

programov kulturnih društev v Občini Polzela ter dodeljenih skupaj 10.500 evrov. Kulturno 

umetniško društvo Polzela skrbi za vzdrževanje Kulturnega doma na Polzeli, Kulturno društvo 

Andraž pa za Dom krajanov v Andražu. 
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Na gradu Komenda deluje Turističnoinformacijski center Polzela (TIC Polzela) Deluje v 

sklopu občinske uprave Občine Polzela in skrbi za organizacijo dogodkov v občini, za razvoj 

turizma v Občini Polzela in za promocijo občine. Turistična ponudba v Občini Polzela je 

namenjena in prilagojena različnim ciljnim skupinam: enodnevni izleti za društva in skupine, 

romarski izleti in šolske skupine. V letu 2020 je bilo za delovanje TIC Polzela, za izvedbo 

dogodkov in aktivnosti promocije porabljenih 330.060 evrov. 

 

Na področju turizma deluje tudi Turistično društvo Občine Polzela. Za sofinanciranje 

programa društva je bilo v letu 2020 dodeljenih 550 evrov. 

 

 

ŠPORT IN REKREACIJA 

 

V Občini Polzela izvaja športno dejavnost 14 registriranih društev, katerih osnovna dejavnost je 

ohranjanje različnih zvrsti športa njihovim članom oziroma občanom. V občini deluje 

profesionalni košarkarski klub KD Hopsi, ki ima za delovanje svoje prostore in del športne 

dvorane. Vsa ostala društva koristijo šolski telovadnici, nekatera pa tudi svoja zunanja igrišča. 

Omeniti pa moramo, da smo z izgradnjo Športno rekreacijskega centra na Polzeli, ki je v ponos 

vsem občanom, zadostili potrebam prostočasnih dejavnosti. Nekatera športna društva so 

včlanjena v Zvezo športnih društev Polzela. 

 

Občina Polzela razpolaga s 1.170 m2 pokritih športnih površin in 24.8902 m2 nepokritih 

športnih površin. Nepokrite športne površine predstavljajo dodatno ponudbo k sicer pokritim 

športnim objektom in omogočajo tako izvajanje bolj pestrega osnovnošolskega programa kot 

izvajanje športno rekreativnih dejavnosti ostalih prebivalcev. Prav tako se lahko na nepokritih 

športnih površinah izvajajo osnovni in dodatni programi priprav in treningov športnih klubov 

oz. društev.  

 

Nepokriti objekti: 

- Športno rekreacijski center Polzela, lastnik občina,  

- Balinišče na Polzeli, lastnik občina, 

- Tenis igrišče Breg, lastnik občina,  

- Nogometno igrišče Breg, lastnik občina,  

- Odbojkarsko igrišče Breg, lastnik občina, 

- Športno igrišče v Andražu, lastnik Športno društvo Andraž  

- Športno igrišče v Ločici, lastnik občina  

- Strelišče z MK Puško, lastnik Tovarna nogavic Polzela,  

- Odbojkarsko igrišče Ločica ob Savinji, lastnik občina,  

- Tenis igrišče polzela TV Partizan, lastnik Športno društvo Mat, 1015m2. 

 

Pokriti objekti: 

- Mala telovadnica OŠ Polzela,  

- Športna dvorana Polzela,  

- Telovadnica v POŠ Andraž,  

- Telovadnica Vrtca Polzela,  

- Dom (telovadnica) TV Partizan Polzela, lastnik Športno društvo Mat, 

- Tenis igrišče, lastnik Športno društvo Mat. 

 

Občina Polzela je v letu 2020 za delovanje športnih društev dodelila sredstva v skupni višini 

141.310 evrov. 

 

Občina Polzela je v juliju 2020 posodobila Športni center Polzela. Na obstoječem asfaltnem 

igrišču za mali nogomet je zgradila malo nogometno igrišče z umetno travo z odbojno 

ograjo. Igrišče je namenjeno vsem generacijam. S posodobljenimi površinami igrišča so tako 

omogočene nove možnosti športnega udejstvovanja, kar preventivno vpliva na dobro počutje in 

zdravje otrok, mladine in vseh občanov. Izgradnjo nogometnega igrišča je izvedlo podjetje 

Fitšport, d. o. o., varovalno odbojno ograjo je izdelalo podjetje Varilstvo na terenu, Košir Jože, 

http://www.polzela.si/obcina/sportniobjekti#rekreacijski
http://www.polzela.si/obcina/sportniobjekti#igrisce
http://www.polzela.si/obcina/sportniobjekti#telovadnica
http://www.polzela.si/obcina/sportniobjekti#dvorana
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s. p., podjetje Čaplja, d. o. o., pa je igrišče opremilo z goloma. Celotna investicijska vrednost je 

znašala 48.000 evrov. Večji delež sredstev je občina zagotovila iz proračuna, 16.800 evrov 

nepovratnih sredstev pa je občina pridobila od Fundacije za šport. 
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5.  ZAKLJUČEK 

 

 

 

Zaključim lahko, da je bilo leto 2020 zahtevno, predvsem zaradi epidemije nalezljive bolezni 

Covid -19. Čeprav je koronavirus zelo posegel na vsa področja, je bilo v Občini Polzela v letu 

2020 narejenega veliko. Cilji in naloge Občine Polzela so dosežene, saj je bila večina za občino 

načrtovanih projektov, določenih s Proračunom Občine Polzela za leto 2020 in Rebalansom 

proračuna Občine Polzela za leto 2020 ter Načrtom razvojnih programov, tudi izvedena.  

 

Občina Polzela je obnovila kar nekaj kilometrov lokalnih cest, uredila je igrišče za nogomet z 

umetno travo v Športnem centru Polzela ter okolico Doma krajanov v Andražu nad Polzelo. 

Odkupila je dotrajane objekte pri cerkvi Sv. Marjete na Polzeli ter jih porušila z namenom 

ureditve novih parkirnih mest in postaj za električna kolesa. Geodetska uprava je na podlagi 

občinske pobude začela preštevilčenje stavb. Orova vas, Dobrič in Založe  že imajo nove hišne 

številke. Obnovljen je bil vodovod na delu Cvetlične ulice ter zgrajen povezovalni vodovod 

med Ločico in Bregom. Urejena je javna razsvetljava Ob progi in na Rožni cesti, pokopališče je 

dobilo novo živo mejo, lepo je urejen park Šenek z učno potjo in pridobljen je prostor za muzej 

nogavičarstva, ki bo edinstven v tem delu Evrope. Polzela se lahko pohvali tudi s kompleksom 

novih stanovanj Malteški dvori. Končan je projekt javno zasebnega partnerstva za  

Novogradnjo, energetsko obnovo in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela, začet je 

projekt izgradnje komunalne opreme v PC Garant, katera predstavljata tudi dva največja 

projekta na Polzeli. 

 

Čeprav Občina Polzela v času pandemije s strankami posluje po telefonu in po elektronski pošti, 

lahko zaključim, da so bile občanom v letu 2020 zagotovljene kakovostne storitve, saj je naš cilj 

zagotoviti zadovoljstvo občanov, preglednost postopkov, sistematičnost, obvladovanje 

procesov, strokovnost dela in nadzor.  

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 

 


