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POROČILO 
O IZPOLNITVI SKLEPOV 14. REDNE SEJE Z DNE 28. OKTOBRA 2020 

  
 

Sklepe 14. redne seje Občinskega sveta z dne 28. oktobra 2020 smo izpolnili takole: 
 
2. a, b, c, 3. 4. 8. 13. in 14. sklep: 
Strokovna služba je dne 29. oktobra 2020: izdala predhodno mnenje k imenovanju direktorja 
Mladinskega centra Žalec, izdala soglasje k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov, 
izdala sklep o potrditvi Elaborata 2020 o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (odvoz odpadnih 
nagrobnih sveč, izdala soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za 
šolsko leto 2020/2021, izdala sklep o potrditvi Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne 
gospodarske javne službe za dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
na območju Občine Žalec ter izdala Sklep o potrditvi sprememb v skladu s 13. členom Odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo SMJ v Žalcu z ožjim 
vplivnim območjem. 
Sklepe smo dne 29. maja 2020 posredovali pristojnem uradom občinske uprave ter javnim 
zavodom in podjetjem. 
 
5., 6., 7. in 12. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 29. oktobra 2020 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtci Občine Žalec, Odlok o spremembah in dopolnitvah ustanovitvi Javnega zavoda 
Žalske lekarne, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov 
organizacij in društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti, Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij 
in programov drugih posebnih skupin v občini Žalec ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v 
Občini Žalec. 

9., 10. in 11. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 29. oktobra 2020 v javno obravnavo posredoval predlog Odloka o 
proračunu Občine Žalec za leto 2021 (prva obravnava), predlog Odloka o proračunu Občine 
Žalec za leto 2022 (prva obravnava), predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Žalec (prva obravnava) in predlog Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva 
obravnava). 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
Pripravila: 
Darja Orožim  
Višja svetovalka I  

 
 


