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Polzela, 13. 4. 2022 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 23. seje Občinskega sveta Občine Polzela (24. 3. 2022) 

 

 

 Besedilo sklepa status 

1 Potrdi se Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2022 v 2. obravnavi. Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 2/2022.  

 

2 Potrdi se Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2023 v 2. obravnavi. Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 2/2022.  

 

3 Občinski svet Občine Polzela razveljavi Sklep o sprejemu načrta 

ravnanja s premoženjem št. 0410-2/2018-20 z dne 10. 9.  2019. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 2/2022.  

 

 Potrdi se Letni program športa v Občini Polzela za leto 2022. Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 2/2022.  

 

 Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke 

na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Polzela, ki so bile 18. 11. 

2018, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Polzela sorazmerno 

številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah. 

 

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v 

proračunih Občine Polzela za leto 2022 v višini 0,2 % sredstev, ki jih 

ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s 

katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 

 

Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi tretjega odstavka 

26. člena Zakona o političnih strankah upravičene pridobiti sredstva iz 

proračuna občine so: 

ime stranke       

1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 599 glasov 

2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 319 glasov 

3. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 125 glasov 

4. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA – 120 glasov 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 2/2022.  
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Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun stranke, in sicer po  

kvartalih. 

 

Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne 

objave in prične veljati  

naslednji dan po objavi. 

 Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela v višini: 

- 21,74 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 29,54 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 27,59 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: 

- 2,00 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 3,56 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 3,17 EUR/uro za delo ob nedeljah. 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 

Občine Polzela – Uradne objave. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 


