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Številka:    011-0015/2021 
Datum:      14. 6. 2021 

 
 

S T A L I Š Č A  
  
16. redne seje odbora za gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 14. junija 2021, ob 
13. uri v sejni sobi občine Žalec.  
 
 
K 4. točki (odbor 2. točka) 
Sklep: Odbor za gospodarske javne službe je obravnaval poročila in predlaga  Občinskemu 
svetu Občine Žalec, da obravnava in se seznani: 

 z letnim poročilom Stanovanjskega podjetja SIPRO d.o.o. za leto 2020 in planom dela 
za leto 2021; 

 z informacijo  o varnostni problematiki na območju Občine Žalec  in posameznih KS za 
leto 2020 (PP Žalec); 

 s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva  Mestne občine Celje, 
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec za leto 2020 na območju Občine Žalec; 

 s poročilom o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in poročilom o 
delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020; 

 s poročilom o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020 in 
programom dela za leto 2021. 

 
K 11. točki (odbor 3. točka) 
Sklep: Odbor za gospodarske javne službe je obravnaval poročila in predlaga  Občinskemu 
svetu Občine Žalec, da obravnava in se seznani: 

 s poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine 
Žalec za leto 2020 in planom gradnje za leto 2021; 

 s poročilom o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest v Občini Žalec od 1. 2. 2015 do 1. 2. 2021;  

 s poročilom o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe - 24-urne 
dežurne pogrebne službe za leto 2020. 
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