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POROČILO 
O IZPOLNITVI SKLEPOV 17. REDNE SEJE Z DNE 24. MARCA 2021 

 
  

Sklepe 17. redne seje Občinskega sveta z dne 24. marca 2021 smo izpolnili takole: 
 
2. a, b, 3. b, 4., 8. in 9., sklep: 
Strokovna služba je dne 25. marca 2021 izdala: Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja 
v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda II osnovna šola Žalec, Sklep o imenovanju 
člana razvojnega sveta Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027, Sklep o spremembi poteka 
občinske meje, Program dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2021, Soglasje k 
dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za: ravnateljico 
Javnega zavoda Vrtci občine Žalec, direktorico Javnega zavoda Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec, direktorja Javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in Sklep o 
izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom (OPPN) za jugozahodni del enote urejanja PO-5 brez poprejšnje 
spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec.  
Sklepi so bili posredovani imenovanim, pristojnim uradom Občinske uprave, javnim zavodom 
in Razvojni agenciji Savinja Žalec. 
 
3. a, c, 6., 7. in 11. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 29. marca v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih tržnic in tržnem 
redu v Občini Žalec, Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 
Žalec, Sklep o ukinitvi javnega dobra in Sklep o mnenju Občine Žalec k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje.  
 
5. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 25. marca  2021 v 15-dnevno javno obravnavo posredoval predlog 
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (prva obravnava). 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
 
Pripravila: 
Darja Orožim l. r.  
Višja svetovalka I  
 

 


