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Polzela, 8. 6. 2020 

 

 
ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 10. seje Občinskega sveta Občine Polzela (9. 1. 2020) 

 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2020 . Odlok objavljen v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 1/20. 

2 Sprejme se Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2021. Odlok objavljen v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 1/20. 

3 Sprejme se Letni program športa za leto 2020 . Letni program objavljen v 

Polzelanu - Uradne objave, št. 

1/20. 

4 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela v višini: 

- 18,29 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 24,94 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 23,28 EUR /uro za delo v nedeljo. 

 

Ob upoštevanju 80 % subvencije Občine Polzela znaša končna cena 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela za 

uporabnika: 

- 3,36 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 4,70 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 4,36 EUR/uro za delo ob nedeljah. 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 

Občine Polzela, uporablja pa se od 1. 2. 2020 dalje. 

Soglasje k ceni objavljeno v 
Polzelanu - Uradne objave, št. 

1/20. 

5 Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za 

sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine 

Polzela . 

Pravilnik objavljen v Polzelanu 

- Uradne objave, št. 1/20. 
 

6 Sprejme se Odlok o uvedbi postopka preštevilčenja stavb. Odlok objavljen v Polzelanu - 

Uradne objave, št. 1/20. 
Postopek preštevilčenja je v 

teku. 

7 Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi v 1. obravnavi in se ga 

poda v 30 dnevno javno razpravo. 

Odlok podan v 30 dnevno javno 

razpravo. 

8 Športna dvorana Polzela: 

− Uporaba za vadbo ____________________________30 EUR/uro 

− Uporaba za organizacijo tekem in dogodkov_____300 EUR/dan 

− Uporaba za komercialno uporabo______________600 EUR/dan 

 

V ceno je vključen DDV. 

Uporaba Športne dvorane za društva in klube s sedežem v Občini 

Polzela je brezplačna.  

V izvajanju. 
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Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 
 

 


