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POROČILO 
O IZPOLNITVI SKLEPOV 20. REDNE SEJE Z DNE 20. OKTOBRA 2021 

 
 

Sklepe 20. redne seje Občinskega sveta z dne 20. oktobra 2021 smo izpolnili takole: 
 
2. a, b, 4., 6. 13., 14. in 15. sklep: 
Strokovna služba je dne 21. oktobra 2021 izdala: soglasje k imenovanju direktorice javnega 
zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, mnenje k imenovanju direktorice javnega 
zavoda Vrtci Občine Žalec, sklep o seznanitvi s pogodbo za izvedbo projekta javno-zasebnega 
partnerstva »Vrtec Žalec zahod«, sklep o seznanitvi z Informacijo o analizi poslovanja 
gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2020, soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022, Sklep o soglasju 
k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice MSK Žalec iz naslova povečanega 
obsega dela ter sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili Nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru.  
Sklepi so bili posredovani, pristojnim uradom Občinske uprave in javnim zavodom.  
 
3., 5., 7., 8., 9. 10., 11. in 12. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 21. oktobra 2021 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 
2021 in Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za 
leto 2021. 
Dne 25. oktobra 2021 pa je Župan v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije posredoval: 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, Odlok  o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Žalec, Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec, Odlok o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in 
porodništva, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za 
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o 
upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec in Sklep o določitvi cen programov v 
JZ Vrtci Občine Žalec. 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
 
Pripravila: 
Darja Orožim 
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