Polzela, 16. 11. 2020
ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 12. seje Občinskega sveta Občine Polzela (22. 9. 2020)
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Besedilo sklepa
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2020.
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V letu 2020 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:

status
Sklep objavljen v
Polzelanu - Uradne
objave, št. 6/20.

Priznanja podeljena
na Slavnostni
Naziv Častni občan Občine Polzela s podeli ERNESTU akademiji 1. 10.
OBERMAYERJU za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge pri 2020.
vzpostavitvi lastne muzejske zbirke starih traktorjev, ki pomenijo izjemen
prispevek k razvoju turizma, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v
Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.
Grb Občine Polzela se podeli IGORJU PUNGARTNIKU za dolgoletno,
prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju kulture in športa, kar
predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled
Občine Polzela ter za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči v času spopadanja z epidemijo nalezljive bolezni SARSCoV-2.
Grb Občine Polzela se podeli JOŽETU KRKU za dolgoletno, prizadevno,
predano in uspešno delovanje na društvenem področju, na področju
ohranjanja zgodovine in razvoja kraja Andraž, kar predstavlja njegovo
življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled Občine Polzela.
Plaketa Občine Polzela se podeli VERI OŽIR za prizadevno delo na
društvenem področju ter neprecenljivo dobrodelno ter humanitarno aktivnost
v Občini Polzela.
Plaketa Občine Polzela se podeli JADRALNEMU DRUŠTVU
MALTEZER za deseto obletnico aktivnega delovanja, izvajanje
dobrodelnih akcij in uspešno razvijanje športne dejavnosti v Občini Polzela.
Plaketa Občine Polzela se podeli SRVACIJU PIŽORNU za prizadevno in
uspešno delo na društvenem področju ter področju prostovoljstva v Občini
Polzela.
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Ugotovi se, da Damjanu Jevšniku, Dobrič 39, 3313 Polzela preneha Sklep posredovan
članstvo v Občinski volilni komisiji Občine Polzela, zaradi odstopa.
Damjanu Jevšniku.
Z mesta nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Polzela,
imenovanim s Sklepom Občinskega sveta, št. 011-6/2018-1, z dne 19. 6.
2018, se razreši Damjana Jevšnika, Dobrič 39, 3313 Polzela.
1
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Sprejme se Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah.

Sklep objavljen v
Polzelanu - Uradne
objave, št. 6/20.
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Najemnike grobnih prostorov na pokopališču Polzela s številkami C198, C-199, C-200, C-201, C-202, C-203 in C-204 ter C-173, C-174, C175, C-176 in C-177, se zaradi listja in plodov, ki odpadajo z bukve,
oprosti plačila najemnine.

Z najemniki grobnih
prostorov so
sklenjene pogodbe o
brezplačni uporabi
grobnega prostora.
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Z najemniki Občina Polzela sklene pogodbo o brezplačni uporabi
grobnega prostora.
Občinski svet se seznani z načrtovanima investicijama: nakupa dveh /
vozil GV-1 za PGD Polzela in Ločica ob Savinji.

Občinski svet Občine Polzela daje Gorazdu Kozmusu, Stritarjeva ulica Sklep posredovan
10, 3310 Žalec, pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja Glasbene imenovanemu.
šole »Risto Savin« Žalec.
9 Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi .
ZR 2019 objavljen v
Polzelanu - Uradne
objave, št. 4/20
10 Občinski svet Občine Polzela sprejme pobudo občanov, stanujočih na Pobudo občanov je
naslovih Andraž nad Polzelo 42, 43, 44, 45, 45A, 45B in 45C s prošnjo za sprejela tudi MO
priključitev k Mestni Občini Velenje.
Velenje.
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Občinska uprava pripravi strokovna gradiva kot predpogoj za pripravo Na OGU Velenje je
Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino pričet postopek za
Velenje.
spremembo meje.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave
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