Polzela, 30. 3. 2018

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 21. seje Občinskega sveta Občine Polzela
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Besedilo sklepa
Sprejme se zapisnik 20. redne seje občinskega sveta, ki je bila 24. 10. 2017.

status

Sprejme se zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 11. 2017.
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem
nadzoru – jesenski del Zaključnega računa Občine Polzela za leto 2016 in z Letnim
poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2017.
V Osnovni šoli Polzela, Organizacijski enoti vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in
Polzela, se za dnevna programa predšolske vzgoje (6 do 9 ur) določijo cene, ki
znašajo mesečno na otroka:
- prvo starostno obdobje………420,24 EUR,
- drugo starostno obdobje……..373,12 EUR.
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Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št. 2/18

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
Polzela, št. 032-19/2014-7, z dne 14. 2. 2017.

5

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine
Polzela, uporabljati pa se začne 1. 3. 2018.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Objava v Polzelanu –
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela, ki ga je izdelalo Uradne objave, št. 2/18
JKP Žalec, d. o. o., dne 26. 10. 2017.
Potrdi se subvencija k omrežnini za odvajanje komunalne odpadne vode v višini 20
% in
subvencija k omrežnini za čiščenje komunalne odpadne vode v višini 20 %.
Potrdijo se obstoječe cene izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanje
komunalne odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in storitve, povezane z
greznicami, ki veljajo od 1.1.2017 dalje.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine
Polzela, uporabljati pa se začne 1. 3. 2018.
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Potrdi se subvencija k ceni omrežnine »voda« za vse uporabnike po premerih vodovoda,
ki se oskrbujejo od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. v višini navedeni v preglednici:
Oskrba s pitno vodo
OBČINAPOLZELA
1

Cena
omrežnine/
mesec subvenc.
uporab.
2

Cena
omrežnine/
mesecnesubvenc.
uporab.
3

Cena
subvencije
na mesec

Št.
vodomerov

Višina
subvencije
na leto/neto
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Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št.
2/18

Omrežnina voda
Oskrba s pitno vodo
( EUR/ dN
20/mesec
Oskrba s pitno vodo
( EUR/ dN
25/mesec
Oskrba s pitno vodo
( EUR/ dN
50/mesec
SKUPAJ
SUBVENCIJA

9.100

12.6077

3,5077

171

7.198

27.300

37,8232

10,5232

3

379

136.5000

189,1162

52,6162

1

631

175

8.208

Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine
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Potrdi se Investicijski program za projekt/program: »Obnova lokalnega cestnega /
omrežja v Občini Polzela«, ki ga je januarja 2018 izdelal RCI – Razvojni center
Inženiringi Celje d.o.o.
Vrednost investicije z vključenim DDV znaša: 5.110.904 EUR.
Odobri se izvedba investicije. Izvedba je predvidena v letih 2018-2027.
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Vire za financiranje zagotavlja Občina Polzela z lastnimi sredstvi v višini 5.110.904
EUR.
Objava v Polzelanu –
Potrdi se Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2018.
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Sprejme se Letni program športa v Občini Polzela za leto 2018.
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Sprejme se Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v
Občini Polzela.
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Vsako gospodinjstvo v Občini Polzela ima možnost brezplačnega odvoza kosovnih
odpadkov enkrat letno.
Odvoz kosovnih odpadkov bo izvajal Režijski obrat Občine Polzela.

Uradne objave, št.
2/18
Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št.
2/18
Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št.
2/18
Objava obraza na
spletni strani
www.polzela.si.
Storitev se izvaja.

Ta sklep prične veljati 1. 3. 2018.
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Objava v Polzelanu –

Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju programov kulturnih Uradne objave, št.
društev, programov na področju turizma ter programov in projektov ostalih društev, 2/18
organizacij in združenj v Občini Polzela.

Začetek javne razp.:
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Sprejme se Odlok o turistični taksi v Občini Polzela v prvi obravnavi ter se ga poda v 24. 2. 2018
30 dnevno javno razpravo.
Zaključek javne razp.:
26. 3. 2018
Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št.
2/18
Pogodba podpisana.
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Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Polzela.
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Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela sklene pogodbo, s katero se uskladi
zemljiškoknjižno stanje z dejanskim za nepremičnino - del stavbe št. 14 (ID 5618815),
ki se nahaja v stavbi 638 k. o. 992 Polzela.
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Vloži se zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem Sklep posredovan
načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do Združeni civilni
iniciativi.
priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/07).
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Županu Občine Polzela Občinski Svet Občine Polzela nalaga ter ga pooblašča, da uredi
vse potrebno za vložitev navedene zahteve skupaj z Občino Braslovče in Občino
Šmartno ob Paki, ter jo vloži in zastopa pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.
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V skladu s 46. členom Zakona o gospodarskih javnih službah in 36. členom pogodbe o Sklep posredovan
koncesiji štev. 517/94, ki je bila sklenjena dne 14.4.1994 med Občino Žalec ter ADRIAPLIN d.o.o.
Mestnimi plinovodi d.o.o., pogodbe o prevzemu obveznosti po koncesijski pogodbi
štev. 517/94 sklenjene dne 22.6.2000 med občino Polzela ter Mestnimi plinovodi d.o.o.
dajemo soglasje za prenos pogodbe o koncesiji z družbe Mestni plinovodi d.o.o. na
družbo ADRIAPLIN d.o.o., in sicer pod odložnim pogojem vpisa pripojitve družbe
Mestni plinovodi d.o.o. k družbi ADRIAPLIN d.o.o., kot navedeno v sodnem registru,
in sicer na dan pripojitve družbe Mestni plinovodi d.o.o. v družbo ADRIAPLIN d.o.o.,
kot to izhaja iz izpiska iz sodnega registra.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave
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