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Polzela, 10. 6. 2022 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 24. seje Občinskega sveta Občine Polzela (13. 4. 2022) 

 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za 

leto 2021. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  

 

2 V Osnovni šoli Polzela, organizacijski enoti: Andraž in Polzela se za 

dnevna programa predšolske vzgoje (6-9 ur) določijo cene, ki znašajo 

mesečno na otroka: 

- Prvo starostno obdobje       517,74 EUR 

- Drugo starostno obdobje     477,93 EUR 

- Kombinirani oddelek I. in II. starostnega obdobja    497,83 EUR 

 

S sprejetjem tega Sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene 

programov v Vrtcu Polzela, št.: 600-4/2019-2 z dne 15. 4. 2019 (Polzelan, 

poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/2019). 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 

Občine Polzela – Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2022. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  

 

 

3 V času od 1. junija do 30. septembra 2022, starši lahko 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 2021/2022. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  

 

 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 

načrtu Center Polzela. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  
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 Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod 

cerkvijo - del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja 

PO 1/53 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  

 

 Potrdi se Statut Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB-1). Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  

 

 Potrdi se poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela – Uradno 

prečiščeno besedilo 1 (UPB-1). 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 3/22.  

 

 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno 

uspešnost ravnateljice OŠ Polzela, mag. Bernardke Sopčič, za leto 2021, 

nameni 5% letnih sredstev osnovne plače ravnateljice. 

 

Soglasje posredovano 

svetu zavoda.  

 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno 

uspešnost ravnatelja JZ Glasbena šola Risto Savin Žalec, mag. Gorazda 

Kozmusa, za leto 2021, nameni 5% letne mase njegove osnovne plače. 

 

Soglasje posredovano 

svetu zavoda. 

 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno 

uspešnost ravnateljice JZ II. Osnovne šole Žalec, Petre Petrovič 

Pražnikar, za leto 2021, nameni 5% letnih sredstev osnovne plače. 

 

Soglasje posredovano 

svetu zavoda. 

 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno 

uspešnost ravnateljice JZ UPI ljudske univerze Žalec, Franje Centrih, 

za leto 2021, nameni 5% letne mase osnovne plače direktorice. 

 

Soglasje posredovano 

svetu zavoda. 

 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno 

uspešnost direktorice JZ Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Jolande 

Železnik, za leto 2021, nameni 3% sredstev osnovne plače. 

 

Soglasje posredovano 

svetu zavoda. 

 O Občinski svet Občine Polzela daje soglasje, da se za redno delovno 

uspešnost direktorice JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, dr. 

Hane Šuster Erjavec, za leto 2021, nameni 2% sredstev osnovne plače. 

 

Soglasje posredovano 

svetu zavoda. 

 

 

Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Polzela za leto 2022 – prva dopolnitev, ki vsebuje:  

- Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2022 

 

Realizirno. 

 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Andraž nad Polzelo. se podaja 

soglasje k izvedbi prireditve »50. letnica PGD Andraž nad Polzelo«, ki 

bo potekala na športnem igrišču v Andražu nad Polzelo, od 18. 6. 2022 

od 18. 00 do 19. 6. 2022, do 04.00 ure zjutraj. 

 

Soglasje posredovano 

PGD Andraž. 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 


