Številka: 900-2/2021-1
Datum:
5. 2. 2021
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela - Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/16, 12/18 in 7/19), župan
Občine Polzela sklicujem
14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA,
ki bo v četrtek, 18. 2. 2021, ob 18. uri,
na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja – Teams

Dnevni red - predlog:
1. Potrditev predloga dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o realizaciji
sklepov 13. redne seje
3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji za leto 2019
4. Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu
5. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
6. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021
7. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnika porotnika Okrožnega sodišča Celje
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Doma upokojencev Polzela
9. Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Očini Polzela
10. Predlog Sklepa o sofinanciranju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
11. Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih
cest na območju Občine Polzela
12. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v
Občini Polzela
13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
14. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela
15. Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda
16. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda
17. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
18. Pobude in vprašanja
19. Razno

Jože Kužnik
Župan

Vabljeni:
- člani in članice Občinskega sveta Občine Polzela, po e-pošti,
- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, po e-pošti,
- Magda Cilenšek, podsekretarka za gosp., okolje in prostor, po e-pošti,
- Rok Železnik, strokovni sodelavec za infrastrukturo, po e-pošti,
- Monika Hauptman, finančnica, po e-pošti,
- Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, po e-pošti,
- Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela, po e-pošti
- Lea Komerički Kotnik, NT&RC, po e- pošti,
– Tone Tavčer, Utrip Savinjske doline, po e-pošti.

