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POROČILO 
O IZPOLNITVI SKLEPOV 24. REDNE SEJE Z DNE 16. MARCA 2022 

 
Sklepe 24. redne seje Občinskega sveta z dne 16. marca 2022 smo izpolnili takole: 
 
2., 7., 8. in 9. sklep: 
Strokovna služba je dne 17. marca 2022 izdala: soglasje k pravnemu poslu v vrednosti nad 
500.000 evrov, sklep o potrditvi elaborata oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini Žalec za leto 2022, sklep o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec za 
leto 2022, sklep o potrditvi poročila o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne 
službe – 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 in sklep o potrditvi Dokončnega 
poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Odbojkarski klub Spodnja Savinjska dolina 
Šempeter za leto 2019 in 2020.  
Sklepe smo posredovali pristojnim uradom občinske uprave, Nadzornemu odboru Občine 
Žalec ter Javnemu komunalnemu podjetju Žalec d. o. o.. 
3. sklep: 
Program dela Občinskega sveta za leto 2022 smo dne 21. marca 2022 objavili na spletni strani 
Občine Žalec.  
4., 5. in 6 sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 17. marca 2022 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve 
Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog, Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec, Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Griže, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Petrovče, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini, Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna 
šola Žalec in Pravilnik o denarnih nagradah športnikom za športne dosežke. 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
Pripravila: 
Darja Orožim  

 


