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POROČILO
O IZPOLNITVI SKLEPOV 19. REDNE SEJE Z DNE 16. JUNIJA 2021 IN 5.
KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 21. JULIJA 2021
Sklepe 19. redne seje Občinskega sveta z dne 16. junija 2021 smo izpolnili takole:
2. a, b, c, 4. in 11. sklep:
Strokovna služba je dne 17. junija 2021 izdala: Sklep o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto
202, Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov, soglasje k
imenovanju direktorice javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica, Sklep o seznanitvi z :
Letnim poročilom Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in planom dela za leto
2021, Informacijo o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih krajevnih
skupnostih za leto 2020, 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 na območju Občine Žalec za leto 2020, Poročilom o izvajanju
zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in poročilom o delu prostovoljnih gasilskih
društev Občine Žalec v letu 2020, Poročilom o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem
prometu za leto 2020 in programom dela za leto 2021, Letnim poročilom Razvojne agencije
Savinja za leto 2020, Poročilom Kariernega kotička Žalec za leto 2020, Poročilom Zveze
turističnih društev Občine Žalec za leto 2020, Poročilom o delu zveze Kulturnih društev Savinja
Žalec v let 2020, Poročilom o delu zveze Športnih društev Občine Žalec v letu 2020, Poročilom
o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2020, 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, Poročilom o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih javnih cest v Občini Žalec od 1. 2. 2015 do 1. 2. 2021 in Poročilom o poslovanju in
izvajanju občinske gospodarske javne službe - 24 - urne dežurne pogrebne službe za leto
2020.
Sklepi so bili posredovani imenovanim, pristojnim uradom Občinske uprave in javnim
zavodom.
3., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. sklep:
Župan Občine Žalec je dne 17. junija 2021 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije
posredoval: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod, Odlok o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter, Odlok o OPPN za
kamnolom Liboje, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in
olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Župan Občine Žalec je dne 5. avgusta 2021 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije
posredoval Odlok o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac,
Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold in
Občine Žalec.

Sklepe 5. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne 21. julija 2021 smo izpolnili
takole:
Strokovna služba je dne 21. julija 2021 izdala sklep o povečanju vrednosti projektov za več kot
20 % za projekt OB190-17-0011 OPPN HRAMŠE – GJI. Sklep je bil posredovan pristojnima
uradoma občinske uprave.
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila.
Pripravila:
Darja Orožim

