Polzela, 8. 6. 2018
ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 22. seje Občinskega sveta Občine Polzela
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Besedilo sklepa
Sprejme se zapisnik 21. redne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 2. 2018.

status

Občinski svet Občine Polzela se je seznanil z Letnim načrtom dela Nadzornega
odbora Občine Polzela v letu 2018.
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole
Polzela za leto 2017.
Občinski svet Občine Polzela se je seznanil z Letnimi poročili javnih zavodov za
leto 2017: Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica
Žalec, II. Osnovna šola Žalec in UPI Ljudska univerza Žalec
Sprejme se cenik vodenih ogledov po Občini Polzela, ki je priloga k temu
sklepu.
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Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št. 4/18

Z dnem veljave tega sklepa, preneha veljati cenik vodenih ogledov po Občini
Polzela, veljaven od 21. 6. 2016.
K ceniku turističnih spominkov Občine Polzela in ostalih artiklov, se doda:
- Revija Kronika – Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline - 15 EUR (komis. prod.)
- Knjiga Slovenija biser narave ….49,50 EUR
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Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine
Polzela.
Potrdi se predlog o sofinanciranju uporabnikov nekategorizranih lokalnih cest Odločbe v izdelavi
pri rekonstrukciji cest tako, kot je določeno v načrtu financiranja.
Sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta.
Potrdi se Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2017.

Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št. 4/18
Objava v Polzelanu –
Uradne objave, št. 4/18
Pismo o nameri
podpisano.

Sprejme se Dolgoročna razvojna strategija Občine Polzela za obdobje 20182028.
Občinski svet pooblašča župana J. Kužnika, da v imenu Občine Polzela s
podjetjem Malteški dvori d. o. o. podpiše Pismo o nameri, s katerim podpisnika
izražata interes za nakup/prodajo stanovanjskih enot na projektu
večstanovanjski objekt ”Malteški dvori” na Polzeli.
Občinski svet se je seznanil z vsebino pisma Zbornice za arhitekturo Slovenije /
glede izgradnje KIMC-a.
K spremembi Poslovnika o delu občinskega sveta, se v tem mandatu ne pristopi. /
V zapisnik o seji občinskega sveta se zapisujejo vse pomembne zadeve in
novosti, ki niso del gradiva in jih župan ali predstavniki občine podajo na sami
seji.

Pripravila:
Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave
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