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POROČILO 
O IZPOLNITVI SKLEPOV 22. REDNE SEJE Z DNE 15. DECEMBRA 2021 

 
 
 

Sklepe 22. redne seje Občinskega sveta z dne 15. decembra 2021 smo izpolnili takole: 
 
2., 3. b, 7., 8., sklep: 
Strokovna služba je dne 16. decembra 2021 izdala: sklep o potrditvi pogodbe za izvedbo 
projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«, soglasje za nakazilo are za 
izpolnitev predkupne pogodbe s  Hotel Žalec d. o. o., sklep o seznanitvi s Poročilom o meritvah 
kakovosti zunanjega zraka in meritvah hrupa na merilni postaji Žalec za leto 2020, sklep o  
potrditvi Letnega programa izvajanja občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v letu 2022 in devetmesečnega poročila za leto 2021.  
 
3.a, 4. a, b, c, d, e, sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 17. decembra 2021 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec 
za leto 2021, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2, Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
Levec, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja ŽA-1/5, Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka OPPN HR-4 Hramše in Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod. 

 
5. in 6. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 16. decembra 2021 v 15 - dnevno javno obravnavo posredoval 
predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu  (Morfološka enota A 
1 – 1. faza) (prva obravnava) ter predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za Šempeter ob Strugi (prva obravnava). 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 

 


