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POROČILO O IZPOLNITVI SKLEPOV 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Z DNE 18. IN 27. MAJA 2009 IN 7. IN 8. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA Z DNE 1. JULIJA 2009 IN 14. AVGUSTA 2009
Sklepe 21. redne seje občinskega sveta z dne 18. in 27. maja 2009 smo izpolnili takole:
2., 3., 5., 9.,10.,12. in 13. sklep:
Strokovna služba je dne 20. maja 2009 izdala: sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, mnenje k imenovanju ravnatelja II osnovne šole
Žalec, premoženjsko pravne sklepe, sklep o odpisu terjatev iz naslova najemnin, soglasje k
spremembam in dopolnitvam statuta Zdravstvenega doma Žalec, sklep o ustanovitvi odbora
za socialne zadeve, sklep o namenski porabi sredstev iz naslova vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje, sklep o sredstvih za sanacijo planinske koče na Kunigundi ter
dne 20. maja 2009 v javno obravnavo posredovala predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
dr. Jožeta Potrate Žalec (prva obravnava).
4., 6. in 7. sklep:
Župan Občine Žalec je dne 21. maja 2009 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije
posredoval: odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2008, dne 3. junija
2009 pa odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo šport in turizem Žalec in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih
cestah
Sklepe 7. korespondenčne seje občinskega sveta z 1. julija 2009 smo izpolnili takole:
Strokovna služba je dne 3. julija 2009 izdala: soglasje k imenovanju Nataše Čater mag.
farmacije za direktorico javnega zavoda Žalske lekarne, Žalec ter sklep o prodaji
nepremičnin v k. o. Žalec
Sklepe 8. korespondenčne seje občinskega sveta z 14. avgusta 2009 smo izpolnili
takole:
Dne 24. avgusta 2009 je bil izdan sklep o podelitvi priznanj. Priznanja so bila podeljena na
slavnostni seji Občinskega sveta Občine Žalec dne 5. septembra 2009.
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila.
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