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ZADEVA: STALIŠČE ODBORA ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE 
 
Odbor za finance, proračun in premoženje je na svoji 22. redni seji dne 23. maja 2022 
obravnaval predlog Pravilnika o  dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem 
v lasti Občine Žalec, predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra,  Letno  poslovno in računovodsko 
poročilo stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021 ter Letna poročila za leto 2021 
javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je 
Občina Žalec. 
 
Odbor je na svoji seji sprejel naslednja stališča in predloge: 
 
a) Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da 

obravnava in sprejme predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s 
stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec v predloženem besedilu.  
 

b) Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da 
obravnava in sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št: 11-0006/2022 v 
predloženem besedilu v predloženem besedilu. 

 
c) Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da 

obravnava in se seznani s poslovnim in računovodskim poročilom stanovanjskega 
podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021. 

 
Stališča odbora bo na 26. redni seji občinskega sveta dne 25. maja 2022 predstavila 
predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
Skupna stališča odborov, ki so bila sprejeta na skupni seji Odbora za negospodarske javne 
službe in Odbora za finance, proračun in premoženje ob obravnavi Letnih poročil za leto 2021 
javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je 
Občina Žalec bo na 26. redni seji Občinskega sveta dne 25. maja 2022 podal predsednik 
Odbora za negospodarske javne službe Slavko Ivezič. 
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