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Na podlagi 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS št. 78/13), je Občinski svet Občine Polzela na svoji 6. redni seji dne, 23. 6. 2015, sprejel

SKLEP
o počitniški odjavi otrok za leto 2015
I.
V času od 1. junija do 30. septembra 2015, 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.
Ugodnost velja za prvega otroka.
II.
Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2014/2015.
Številka: 032-8/2014-6
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13) je Občinski svet občine Polzela na svoji 6. seji
dne 23. 6. 2015 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Polzela
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 6/2014) (v nadaljevanju »odlok«) se
3. odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo komunalnega prispevka za priključitev obstoječih
objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko Občina
na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do
prejemanja denarne socialne pomoči, na podlagi zakona o socialnem varstvu, zadrži, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina
in lastnik. Pogodba se praviloma sklene za dobo do petih (5) let
z možnostjo večkratnega podaljšanja, če se premožensko stanje
zavezanca ne izboljša. V pogodbi se predvidi, da obveznost plačila komunalnega prispevka preide na novega lastnika stavbe v
primeru prodaje stavbe ali dedovanja, kar se vpiše v zemljiško
knjigo. Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.«
2. člen
V odloku se 4. odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
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»Za plačilo komunalnega prispevka za priključitev obstoječih
objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje se zavezancu
lahko odobri obročno plačilo. Za obročno plačilo lahko zavezanec
zaprosi v vlogi za odmero komunalnega prispevka ali z vlogo za
obročno plačilo, ki jo vloži pred dokončnostvo izdane odločbe o
odmeri komunalnega prispevka.«
3. člen
9. odstavek 14. člena se črta.
4. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih razen če je za zavezanca uporaba spremenjenega odloka ugodnejša.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-8/2014-8
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS št. 78/2013) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je
Občinski svet Občine Polzela na 6. seji dne, 23. 6. 2015 sprejel

Pravilnik o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka
gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za subvencioniranje plačila
komunalnega prispevka, upravičenci, višina subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.
2. člen
Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim
prosilcem-upravičencem. Upravičenci so:
––
investitorji industrijskih stavb, skladišč in drugih poslovnih stavb ali prizidkov k industrijskim stavbam, skladiščem ali drugim poslovnim stavbam na območju Občine
Polzela ter
––
gospodarski subjekti na območju Občine Polzela, ki obstoječe industrijske stavbe, skladišča ali druge poslovne
stavbe priključujejo na komunalno infrastrukturo
in hkrati izpolnjujejo kriterije iz 5. člena tega pravilnika.
Gospodarske družbe ali podružnice upravičencev iz prejšnjega
odstavka na dan zaprosila za subvencijo:
––
ne smejo imeti blokiranih računov
––
ne smejo biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne
poravnave
––
ne smejo imeti davčnega dolga
––
morajo imeti poravnane vse prispevke za zaposlene.

3. člen
Za dodelitev subvencije lahko zaprosi zemljiškoknjižni lastnik
oziroma investitor gradnje, ki ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižne vpisane stavbne pravice in izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika ali lastnik obstoječe industrijske stavbe, skladišča ali druge poslovne stavbe, ki se priključuje
na komunalno infrastrukturo.
Objekti, ki so predmet subvencije so sledeči:

Oznaka Vrsta objekta
*CC-SI
12510

Industrijske stavbe

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča

12203

Poslovne in upravne stavbe, druge poslovne
stavbe

12112

Gostilne, restavracije, točilnice

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
( kmečki turizem)w

123

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

127

Druge nestanovanjske stavbe

* Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in
objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011).

Za namen ugotovitve upravičencev, glede na navedene dejavnosti nameravane gradnje, se upošteva klasifikacija iz preloženega
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. že pridobljeno
gradbeno dovoljenje v kolikor gre za obstoječe objekte.
4. člen
Subvencije se črpajo iz občinskega proračuna, iz postavke za vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela, postavka
41 TEKOČI TRANSFERJI, 410 Subvencije, Iz programa 1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. Subvencije se
črpajo do porabe vsakoletnih sredstev iz omenjene proračunske
postavke.
5. člen
Delež odobrene subvencije je odvisen od zaposlitvenega načrta,
ki ga upravičenec predloži k zaprosilu k vlogi za odmero komunalnega prispevka.
Določitev višine subvencije za posameznega upravičenca se določi v postopku za odmero komunalnega prispevka tako, da se
od izračunanega polnega zneska odmerjenega komunalnega prispevka odobri subvencija po sledeči progresivni lestvici:
––
40% od odmerjenega komunalnega prispevka, v kolikor
upravičenec z zaposlitvenim načrtom dokaže, da ima trenutno, oziroma da bo v naslednjih 3 letih v gospodarski
družbi ali podružnici na območju Občine Polzela zaposlil
10 ali več ljudi od tega vsaj polovico občanov Občine Polzela.
––
30% od odmerjenega komunalnega prispevka, v kolikor
upravičenec z zaposlitvenim načrtom dokaže, da ima trenutno oziroma da bo v naslednjih 3 letih v gospodarski
družbi ali podružnici na območju Občine Polzela zaposlil
5-9 ljudi od tega vsaj polovico občanov Občine Polzela.
––
20% od odmerjenega komunalnega prispevka, v kolikor
upravičenec z zaposlitvenim načrtom dokaže, da ima trenutno oziroma da bo v naslednjih 3 letih v gospodarski
družbi ali podružnici na območju Občine Polzela zaposlil
do 4 ljudi od tega vsaj polovico občanov Občine Polzela.
6. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije z zaprosilom hkrati z
vlogo za odmero komunalnega prispevka.
Zaprosilo se šteje za pravočasno tudi, če je vloženo do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
V zaprosilu iz prejšnjega člena morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem pravilniku.
Priložen mora biti tudi zaposlitveni načrt, ki je lahko samostojen
dokument, lahko pa je del poslovnega načrta vlagatelja. Zaposlitveni načrt mora biti izdelan najmanj za obdobje treh (3) let od
dneva zaprosila za subvencijo.
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7. člen
Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
O upravičenosti vlagatelja do subvencije ter o deležu subvencije
odloči občinska uprava.
8. člen
Kolikor vlagatelj, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo
industrijskih stavb, skladišč in drugih poslovnih stavb ali prizidkov k industrijskim stavbam, skladiščem in drugim poslovnim

stavbam, ne zgradi objekta, vse v obdobju treh (3) let od uveljavitve subvencije, mora prejeto subvencijo, skupaj z zamudnimi
obrestmi, vrniti.
9. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporablja pa se od 1. novembra 2015.
Številka: 032-8/2014-9
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013), je Občinski svet Občine Polzela na 6. redni seji dne,
23. 6. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji ter postopek sofinanciranja
malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Polzela.
2. člen
Občina Polzela skladno z Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela kot lokalna
skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih),
velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).
Upravičenci
3. člen

(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so
upravičeni investitorji:
––
––
––

fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Polzela in
pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Polzela
za obstoječe stanovanjske objekte in druge objekte, ki
odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote) na
delu območja Občine Polzela, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Polzela ni predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja.

(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji iz prvega odstavka tega člena na območju
aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja
in čiščenja komunalne vode v Občini Polzela, kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju
nesorazmerno visoki.
4. člen
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 1000,00 € za prvo enoto.
4 POLZELAN

(2) Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna
naprava), se za prvo enoto dodelijo sredstva v višini določeni v
prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
(3) Ena enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena enota predstavlja eno stanovanje.
(4) Pri gospodarskih in drugih objektih, ki odvajajo odpadno fekalno vodo, predstavlja ena enota en objekt.
(5) V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja
ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.
V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine zniža tako, da ne presega upravičenih stroškov.
(6) V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo
vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno
vlogo za dodelitev sredstev.
(7) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo
komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno
služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
(8) Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
Upravičeni stroški
5. člen
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
––
nakup MKČN,
––
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
––
DDV.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
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Pogoji in omejitve
6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
––
	MKČN mora biti na delu območja Občine Polzela, kjer z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Polzela, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
––
	MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, ki
so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini Polzela, vendar mora biti
na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt ne bo možno
priključiti na javno kanalizacijo.
––
	Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
––
	Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v
skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju
Občine Polzela.
––
	Vlagatelj/ji mora/jo biti lastnik/i zemljišča, oziroma imeti
pridobljeno pravico gradnje.
––
	Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v
skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.
––
	MKČN mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja
MKČN s strani izvajalca javne gospodarske službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Polzela.
––
	Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pridobil pozitivno
oceno obratovanja MKČN.
Postopek dodelitve sredstev
7. člen
(1) Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega poziva za
sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev.
Javni poziv se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo mesečno do
konca meseca, sredstva pa se odobravajo popolnim vlogam po
vrstnem redu do porabe proračunskih sredstev za ta namen.
(2) Obseg sredstev sofinanciranja MKČN za posamezno leto se
določi v proračunu Občine Polzela.
Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Polzela in v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Poziv vsebuje:
––
namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
––
znesek razpisanih sredstev,
––
pogoje za pridobitev sredstev,
––
pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
––
navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k
vlogi,
––
naslov za vložitev vlog,
––
rok za vložitev vlog,
––
postopek obravnave vlog.
8. člen
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v
roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen
(1) Postopek do izdaje odločbe o dodeljevanju sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana.
(2) Komisija obravnava vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku
15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
10. člen
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi,
ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila pridobljena
sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne
zahteve, občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
Končna določba
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-8/2014-10
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena
Zakona o graditi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.78/13) je
Občinski Svet Občine Polzela na 6. seji dne, 23. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.

III.

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1109/5 k.
o. 992 Polzela (ID 6323355).

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

II.

Številka: 032-8/2014-11
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Lastninska pravica na nepremičninah nepremičnini parc. št.
1109/5 k. o. 992 Polzela (ID 6323355) preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313
Polzela, matična št. 1357603.
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Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11
- odl. US in 111/13), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/2003) in 16. člen
Statuta Očine Polzela (Uradni list RS št. 78/2013), je Občinski svet Občine Polzela na 6. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
v Občini Polzela
I.

II.

Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Polzela, ki so v
javni lasti in se uporabljajo za kulturne namene, postanejo naslednje nepremičnine:

Javna kulturna infrastruktura na področju kulture se razglaša
tudi oprema v navedenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.

Ime

Parc. št.

Naslov

k.o.

Obseg nepremičnine

Grad Komenda

Grajski trg 1

940/1, 940/2
992 Polzela
ID 3812428, 3140505

Celotna površina objekta s
pripadajočo zunanjo ureditvijo

Kulturni dom Polzela

Glavni trg 2

825/2
ID 5063355

992 Polzela

Celotna površina objekta s
pripadajočo zunanjo ureditvijo

Dom krajanov Andraž

Andraž nad Polzelo 9

1001/8
ID 726254

980 Andraž

Celotna površina objekta s
pripadajočo zunanjo ureditvijo

Park Šenek z učno potjo

Pot v Šenek 7

987/1
ID 872976

992 Polzela

Celotna površina vključno z drevesi,
učno potjo in vhodnim portalom

III.

IV.

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški
knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu,
poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-8/2014-13
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Na podlagi 3. odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 1. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013) ter 4. alineje 1. odstavka 68. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave št. 6/2013), je Občinski svet Občine Polzela
na 6.redi seji dne 23. 6. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela
1. člen
Krajevni odbori se ustanovijo kot posvetovalna telesa Občinskega
sveta Občine Polzela za uresničevanje potreb občanov in občank
(v nadaljevanju: občanov) posameznega naselja Občine Polzela.
2. člen
V Občini Polzela se ustanovijo naslednji krajevni odbori:
6 POLZELAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.

3. člen

6. člen

Krajevni odbori imajo naslednje število članov in članic (v nadaljevanju: članov):

Komisija objavi poziv za zbiranje predlogov kandidatov in kandidatk (v nadaljevanju: kandidatov) za člane krajevnih odborov, ki
se objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu.

a) 5 članov imajo:
––
Krajevni odbor Dobrič,
––
Krajevni odbor Orova vas,
––
Krajevni odbor Podvin pri Polzeli in
––
Krajevni odbor Založe.
b) 7 članov imajo:
––
Krajevni odbor Andraž nad Polzelo,
––
Krajevni odbor Breg pri Polzeli,
––
Krajevni odbor Ločica ob Savinji in
––
Krajevni odbor Polzela.
4. člen

7. člen
Kandidate za posamezni krajevni odbor lahko predlaga vsak občan in občanka (v nadaljevanju: občan), ki ima stalno prebivališče v krajevnem odboru, za katerega predlaga kandidate. Predlog
mora biti vložen v pisni obliki, k predlogu mora biti priloženo
pisno soglasje predlaganega kandidata.
8. člen
Ostale določbe glede krajevnih odborov določa Statut Občine Polzela.

Krajevni odbori se ustanovijo najkasneje v roku 90 dni od dneva
konstitutivne seje občinskega sveta.
5. člen

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Krajevne odbore na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) imenuje občinski
svet.

Številka: 032-8/2014-14
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Na podlagi 1. alineje 2. odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB 2, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 1. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013) ter 1. odstavka 68. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave št. 6/2013), je Občinski svet Občine Polzela na 6. redni seji
dne 23. 6. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE POLZELA
1. člen

2. člen

V Statutu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013), se 58.
člen spremeni tako, da na novo glasi:

Določba 1. odstavka 65. člena statuta se spremeni tako, da se
na koncu 8. alineje črta vejica »,« in napiše pika «.» ter da se
črta 9. alineja »- predlagajo člane krajevnih odborov.«.

»Krajevni odbori delujejo za zadovoljevanje posebnih skupnih
potreb občanov in občank na območju posameznih naselij
občine.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-8/2014-15
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

POLZELAN, URADNE OBJAVE št. 3/2015 z dne, 26. 6. 2015

Na podlagi 1. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/20139) ter 1. alineje 1. odstavka 68. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave št. 6/2013), je Občinski svet Občine Polzela
na 6. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA
1. člen

2. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave št. 6/2013) se določba 2.
odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:

Določba 3. odstavka 66. člena poslovnika se spremeni tako, da
se glasi:

»Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se
sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, katerih člani so. Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo
tudi sej drugih delovnih teles, vendar brez pravice sodelovanja in
glasovanja.«

»Vabilo in gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa ter članom občinskega sveta, ki niso
člani delovnega telesa, najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-8/2014-16
Polzela, 23. 6. 2015

Jože Kužnik, l. r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/2012) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013) je na svoji 6. redni
seji dne 23. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP
o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
I.

III.

Občina Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Polzela v višini 15,91 EUR na
delovni dan, 16,31 EUR na državni praznik ali dela prstih dni ter
16,32 EUR na nedeljo, za opravljeno uro storitev.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

II.

Številka: 032-8/2014-18
Polzela, 23. 6. 2015

Ob upoštevanju 65% subvencije Občine Polzela in subvencije iz
proračuna RS, znaša končna cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:
––
2,84 EUR/uro za delo na delovni dan,
––
2,98 EUR/uro za delo uro v nedeljo in
––
2,98 EUR/uro za delo na praznik ali dela prost dan.

Tel.: + 386 (0) 3 703 32 00
E-pošta: obcina.polzela@polzela.si
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Jože Kužnik, l. r.
Župan

