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POROČILO 
O IZPOLNITVI SKLEPOV 26. REDNE SEJE Z DNE 25. MAJA 2022 IN 8. KORESPONDENČNE 

SEJE DNE 3. JUNIJA 2022  

 
Sklepe 26. redne seje Občinskega sveta z dne 25. maja 2022 smo izpolnili takole: 
2. b, c, 4., 5., 12., in 13. sklep: 
Strokovna služba je dne 27. maja 2022 izdala Soglasje k imenovanju direktorice javnega 
zavoda Regijsko študijsko središče Celje in Sklep o imenovanju predstavnika/predstavnice v 
svet javnega zavoda RŠS Celje ter ju posredovala javnim zavodom ter pristojnim uradom 
občinske uprave. 
Sklepe o seznanitvi s poročili: za leto 2021 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec, Letnega poslovnega in računovodskega 
poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021, Poročila o izvajanju koncesijske 
pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in plan gradnje za leto 2022, 
Poročila o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021, Poročila Kariernega 
kotička Žalec za leto 2021, Poročila o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021, 
Poročila o delu Zveze športnih društev Občine Žalec za leto 2021, Dokončnega poročila o 
nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec za leto 2020, o seznanitvi 
občinskega sveta z izhodišči projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec smo dne 27. 
maja 2022 posredovali pristojnim uradom občinske uprave ter Nadzornemu odboru Občine 
Žalec.  
2 a, 3., 6., 7.,  9., 10. in 11. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 27. maja 2022 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi javne zdravstvene mreže 
na primarni ravni v Občini Žalec, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del 
enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in meril za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske 
Godomlja v Žalcu (morfološka enota A1 – 1. faza), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 
Občine Žalec, Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 
Žalec, Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje in 
Sklep o ukinitvi javnega dobra. 
8. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 27. maja 2022 v javno obravnavo posredoval predlog Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski gozd« in del območja 
OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava). 
 
Sklepe 8. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne 3. junija 2022 smo izpolnili 
takole: 
Mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidatk in kandidatov za ravnateljico/ravnatelja javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna šola Žalec smo I Osnovni šoli Žalec posredovali 
3. junija 2022.  
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
Pripravila: 
Darja Orožim  
 


