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POROČILO
O IZPOLNITVI SKLEPOV 20. REDNE SEJE Z DNE 25. APRILA 2013, 1. IZREDNE SEJE Z DNE 4.
JULIJA 2013, 2. KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 26. JUNIJA 2013 IN 3. KORESPONDENČNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 29. JULIJA 2013

Sklepe 20. redne seje Občinskega sveta z dne 25. aprila 2013 smo izpolnili takole:
2., 3., 4. in 14. sklep:
Strokovna služba je dne 29. aprila 2013 izdala sklepe o: imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svete javnih zavodov, pristopu Občine Žalec k podpisu konvencije županov,
ukinitvi javnega dobra, sprejemu poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za
leto 2012 v občini Žalec in potrditvi finančnega načrta za leto 2013.
4., 5., 7., 8. in 10. sklep:
Župan Občine Žalec je dne 26. aprila 2013 v objavo v Uradni list Republike Slovenije
posredoval: Zaključni računa proračuna Občine Žalec za leto 2012, Odlok o podeljevanju
priznanj Občine Žalec, Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka, Dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2013 in Sklep o ukinitvi javnega dobra.
Župan zaradi uveljavitve sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-43/13-8 v objavo ni posredoval
sprejetega Sklepa o dopustnosti manjše širitve območja stavbnih zemljišč v k. o. Kasaze.
6. in 9. sklep:
Župan Občine Žalec je dne 26. aprila 2013 v javno obravnavo posredoval: predlog Pravilnika
o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine
Žalec (prva obravnava) in predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v Občini Žalec (prva obravnava).
Sklepe 1. izredne seje Občinskega sveta z dne 4. julija 2013 smo izpolnili takole:
1. a, b, 2. a, b, 10. b, 13., 14., 16. in 17. sklep:
Strokovna služba je dne 5. julija 2013 izdala sklep o: podelitvi priznanj Občine Žalec,
imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov, ukinitvi javnega dobra,
odpisu dolgov, soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne, potrditvi
sklepa odbora za negospodarske dejavnosti v zvezi s prevozi šolskih otrok, potrditvi
elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini
Žalec in potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žalec, o cenah pokopaliških
storitev (prispevek za urejanje pokopališč) za pokopališča Občine Žalec, potrditvi Pogodbe o
ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne

infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec, seznanitvi občinskega sveta s
prenehanjem mandata člana občinskega sveta
3., 7., 9.. 10., 11., 12. in 15. sklep:
Župan Občine Žalec je dne 8. julija 2013 v objavo v Uradni list Republike Slovenije
posredoval: Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013,
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v
Drešinji vasi, Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne
prostore v lasti Občine Žalec, Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec,
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v
Občini Žalec in Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec,
4. sklep:
Župan je dne 5. julija 2013 v javno obravnavo posredoval predlog Poslovnika občinskega
sveta Občine Žalec (prva obravnava).
Sklepe 2. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne 26. junija 2013 smo izpolnili
takole:
Mnenja k imenovanju kandidatov za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže smo svetu javnega zavoda posredovali dne 26. junija 2013.
Sklepe 3. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne 29. julija 2013 smo izpolnili
takole:
Župan Občine Žalec je dne 29. julija 2013 v objavo v Uradni list Republike Slovenije
posredoval Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec in Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec.
Ostali sklepi te seje ne zahtevajo posebnega poročila.
Pripravila:
Darja Orožim
Višja svetovalka II za zadeve občinskega sveta

