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POROČILO
O IZPOLNITVI SKLEPOV 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 20. APRILA 2017 IN 4.
KORESPONDENČNE SEJE

Sklepe 18. redne seje Občinskega sveta z dne 20. aprila 2017 smo izpolnili takole:
3. a., b, c, d., e., f., g., 4., 9.,10. in 11. c sklep:
Strokovna služba je dne 21. aprila 2017 izdala: sklepe o imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svete javnih zavodov, sklep o potrditvi stališča Občine Žalec do predloga
strokovnih podlag za celovito urejanje porečja Savinje na območju Občine Žalec, sklepe in
soglasja javnim zavodom o porabi presežka prihodkov nad odhodki in soglasje k statutu
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec.
Sklepi so bili posredovani imenovanim, javnim zavodom in pristojnim uradom občinske
uprave. Občinska uprava je dne 24. aprila 2017 Ministrstvu za notranje zadeve posredovala
dopis glede problematike kadrovske zasedbe policijske postaje Žalec (priloga).
6. sklep:
Program dela občinskega sveta za leto 2017 smo 3. maja 2017 objavili na spletni strani
Občine Žalec.
5., 7., in 8. sklep:
Župan Občine Žalec je dne 21. aprila 2017 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije
posredoval: Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, Zaključni račun proračuna
občine Žalec za leto 2016 in Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku obremenjevanja
nepremičnin v lasti Občine Žalec.
Sklepe 4. korespondenčne seje smo izpolnili takole:
Strokovna služba je dne 3. maja 2017 izdala sklep – pooblastilo Županu Občine Žalec, da
lahko določi drugačno najemnino/zakupnino, kot je določena v Pravilniku o oddajanju
stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup) (Ur. l. RS št. 51/14, 16/15,
101/15 in 74/16) ter ga posredovala Uradu za premoženjske, pravne in splošne zadeve.
Sklepe 5. korespondenčne seje smo izpolnili takole:
Strokovna služba je dne 14. junija 2017 izdala soglasje k imenovanju Katje Esih za
direktorico Regijskega študijskega središča v Celju ter ga posredovala Regijskemu
študijskemu središču v Celju ter Uradu za negospodarske javne službe.
Ostali sklepi pa ne zahtevajo posebnega poročila.
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