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POLZELAN, URADNE OBJAVE št. 5/2015 z dne, 27. 11. 2015

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15
- ZFisP) in 2. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela Uradne objave št. 3/15), je Občinski svet Občine Polzela na 8. seji, 24. 11. 2015, sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2015 (Polzelan, Poročevalec Občine Polzela - Uradne objave št. 1/15) se spremeni
1. člen tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
								

			
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.049.500

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.085.400

		

3.431.000

70 DAVČNI PRIHODKI

			

700 Davki na dohodek in dobiček

2.975.000

				703 Davki na premoženje

351.400

					

704 Domači davki na blago in storitve	

104.600

					

706 Drugi davki

		

71 NEDAVČNI PRIHODKI	

654.400

					

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	

					

711 Takse in pristojbine	

5.000

					

712 Globe in druge denarne kazni	

1.800

					

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	

7.400

					

714 Drugi nedavčni prihodki	

		

72 KAPITALSKI PRIHODKI	
		

					
		

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	

433.600

206.600
84.600
0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	84.600

73 PREJETE DONACIJE

					

730 Prejete donacije iz domačih virov

					

731 Prejete donacije iz tujine

		

74 TRANSFERNI PRIHODKI	

1.879.500

					

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	

508.500

			

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	

1.371.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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40 TEKOČI ODHODKI	

6.037.900
1.378.700

					

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	

324.600

					

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	

					

402 Izdatki za blago in storitve	

824.750

					

403 Plačila domačih obresti	

56.400

					

409 Rezerve	

49.350

123.600
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41 TEKOČI TRANSFERI	

1.671.920

					

410 Subvencije	

					

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	

					

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	

203.270

					

413 Drugi tekoči domači transferi	

425.300

					

414 Tekoči transferi v tujino

		

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	

					
		

17.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 	

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	

					

1.026.350

2.862.380
2.862.380
124.900

431 Investicijski transferi	

96.200

432 Investicijski transferi	

28.700

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)



11.600

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov	

Proračun leta 2015

IV. PREJETA VRAČILA	

0

					

DANIH POSOJIL IN

					

PRODAJA KAPITALSKIH

					

DELEŽEV (750+751+752)

		

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	

					

750 Prejeta vračila danih posojil

					

751 Prodaja kapitalskih deležev

					

752 Kupnine iz naslova privatizacije	

0

0

V.  DANA POSOJILA
					

IN POVEČANJE KAPITALSKIH

					

DELEŽEV (440+441+442+443)

		

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

					

440 Dana posojila

					

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

					

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

					
					

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
		

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

		

(IV.-V.)		

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
		



0

50 ZADOLŽEVANJE	

0

					

500 Domače zadolževanje		

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
		

Proračun leta 2015

0



204.000

55 ODPLAČILA DOLGA	

204.000

					

550 Odplačila domačega dolga	

204.000
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
		

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.	

-192.400

X. NETO ZADOLŽEVANJE
		

(VII.-VIII.)	

-204.000

XI. NETO FINANCIRANJE	
		

-11.600

(VI.+X.-IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
		

9009 Splošni sklad za drugo	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk, kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletu Občine Polzela.
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192.400

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-11/2014-13

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 11. 2015

župan

POLZELAN, URADNE OBJAVE št. 5/2015 z dne, 27. 11. 2015

Na podlagi 3. alineje 1. odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 23.
alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave
št. 3/15) je Občinski svet Občine Polzela na 8. seji, 24. 11. 2015, sprejel

ODLOK
o prenehanju Javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela
1. člen
S tem odlokom Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela kot ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport
Polzela sprejema odločitev o prenehanju delovanja javnega zavoda zaradi ukinitve.
Javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela, matična številka: 397538, davčna številka: 59514248,
vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celje pod št. Srg 2011/18689 18. 5. 2011, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za zaposlene in za organe javnega zavoda nastopijo posledice v skladu z zakonom.
Mandat organov javnega zavoda preneha z dnem uveljavitve tega odloka.
3. člen
Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se po poplačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljico Občino Polzela.
Nepremičnine in oprema, ki jih upravlja javni zavod, se z dnem uveljavitve tega odloka prenesejo na ustanoviteljico Občino Polzela.
Vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je zavod, z dnem uveljavitve tega odloka preidejo na ustanoviteljico Občino Polzela.
4. člen
Spremeni se ime zavoda tako, da se na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi: Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela – v likvidaciji.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela (Uradni
list RS št. 12/2011, 31/2015, Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave št. 1/2015).
6. člen
Ta odlok se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in prične veljati z 31. 12. 2015
Številka: 032-11/2014-14

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 11. 2015

župan
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POLZELAN, URADNE OBJAVE št. 5/2015 z dne, 27. 11. 2015

Na podlagi 3. alineje prvega odstavka 54. člena in 2. odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/09 - ZJZP), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela(Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/15), je Občinski svet Občine Polzela na 8. seji, 24. 11. 2015, sprejel

SKLEP
o redni likvidaciji Javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela
I.
Občinski svet Občine Polzela sklene, da za javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela, matična
številka: 397538, davčna številka: 59514248, katerega edina ustanoviteljica je Občina Polzela, začne postopek redne likvidacije javnega
zavoda, ker so prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti zavoda, za katero je bil zavod ustanovljen.
Izvede se postopek redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o rednem prenehanju.
Upniki se pozovejo, da v roku 30 (tridesetih) dni od objave tega sklepa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (Ajpes) prijavijo svojo terjatev do javnega zavoda likvidacijskemu upravitelju javnega zavoda. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve do javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela – v likvidaciji na naslov ustanoviteljice, Občina Polzela,
Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
II.
Podjetje javnega zavoda se spremeni tako, da se mu na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi: Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela – v likvidaciji.
III.
Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek redne likvidacije javnega zavoda, se imenuje odvetnico Stanko Hribar, Ulica XIV.
divizije 12/III, 3000 Celje.
IV.
Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja javnega zavoda prevzame ustanovitelj. Po zaključku postopka redne prostovoljne
likvidacije se dokumentacija zavoda izroči ustanoviteljici Občini Polzela.
V.
Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in začne veljati 31. 12. 2015.

Številka: 032-11/2014-15

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 11. 2015

župan
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POLZELAN, URADNE OBJAVE št. 5/2015 z dne, 27. 11. 2015

Na podlagi 1. odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela(Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/15) je
Občinski svet Občine Polzela na 8. seji, 24. 11. 2015, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Turističnoinformacijskega centra Občine Polzela
1. člen
Občina Polzela ustanavlja turističnoinformacijski center za potrebe razvoja turizma na območju Občine-Polzela.
2. člen
Ime centra je Turističnoinformacijski center Občine Polzela.
Skrajšano ime je TIC Polzela.
Sedež TIC Polzela je na gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela.
3. člen
Turističnoinformacijski center opravlja naslednje dejavnosti:
–– ponuja informacije turistom,
–– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
–– spremlja in posreduje predloge pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo županu
–– sooblikuje strategijo razvoja turizma v Občini Polzela,
–– skrbi za promocijo Občine Polzela,
–– skrbi za oblikovanje turistične ponudbe Občine Polzela,
–– povezuje ponudnike turističnih storitev na domačem in širšem območju
–– (turistična društva, kmetije, muzeji…),
–– pripravlja turistične, kulturne in športne prireditve v Občini Polzela,
–– pomaga lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev,
–– izvaja lokalno turistično vodniško službo,
–– prodaja spominke, vstopnice ipd.
4. člen
TIC Polzela je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v sklopu občinske uprave Občine Polzela in ni pravna oseba.
5. člen
Prostorske in druge infrastrukturne pogoje za delo zagotavlja ustanovitelj.
6. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti TIC Polzela se zagotavljajo:
–– iz proračuna Občine Polzela,
–– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov,
–– iz drugih virov (dotacije, darila…).
7. člen
TIC Polzela je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
V okviru TIC Polzela lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko programov javnih del.
8. člen
Ta odlok se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in začne veljati z 31. 12. 2015.
Številka: 032-11/2014-16

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 11. 2015

župan
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POLZELAN, URADNE OBJAVE št. 5/2015 z dne, 27. 11. 2015

Na podlagi 1. in 2. odstavka 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3, 45/08 in
83/12) ter 3. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave št. 3/15) je Občinski svet Občine Polzela na 8. seji, 24. 11. 2015, sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
1. člen
Odlok določa volilne enote za volitve članov in članic (v nadaljevanju: članov) Občinskega sveta Občine Polzela (v nadaljevanju: občinskega sveta) in volilno enoto za volitve župana oz. županje (v nadaljevanju: župana) Občine Polzela.
2. člen
Območje Občine Polzela obsega območje, ki ga določa zakon.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 17 članov občinskega sveta.
V 1. volilni enoti, ki obsega območje naselja Polzela, se voli 6 članov občinskega sveta.
V 2. volilni enoti, ki obsega območje naselij: Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Orova vas, se voli 6 članov občinskega sveta.
V 3. volilni enoti, ki obsega območje naselij: Andraž nad Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli in Založe, se voli 5 članov občinskega
sveta.
Imena ulic in deli ulic, ki spadajo k posameznemu naselju, so določeni v 2. členu (Breg pri Polzeli), 3. členu (Ločica ob Savinji) in
4. členu (Polzela) Odloka o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013).
Sedež volilnih enot je na Polzeli.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Polzela.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 76/2002).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Številka: 032-11/2014-10

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 11. 2015

župan
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