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POROČILO
O IZPOLNITVI SKLEPOV 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 22. FEBRUARJA 2018
IN 6. KORESPONDENČNE SEJE DNE 5. MARCA 2018

Sklepe 23. redne seje Občinskega sveta z dne 22. februarja 2018 smo izpolnili takole:
2. a, b in 14. a, b sklep:
Strokovna služba je dne 23. februarja 2018 izdala sklep: o imenovanju člana Odbora za
negospodarske javne službe, imenovanju predstavnice ustanovitelja v svet javnega zavoda
UPI Ljudska univerza Žalec in sklep o odpisu neizterljivih terjatev s področja stanovanjskih
zadev.
3. o, 4. a, b, 7. in 8. b, sklep:
Župan Občine Žalec je dne 23. februarja 2018 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije
posredoval: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto
2018, Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018, Letni program kulture v Občini Žalec
za leto 2018, Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec. Dne
26. marca 2018 pa je v objavo posredoval Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020
in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018.
5. sklep:
Program dela Občinskega sveta za leto 2018 smo dne 23. februarja 2018 objavili na spletni
strani Občine Žalec.
6. sklep:
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
Občinski svet ni sprejel. Sklep je bil dne 23. februarja 2018 posredovan predlagateljici Komisiji
za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
9., 10. in 11. sklep:
Strokovna služba je dne 23. februarja 2018 v javno obravnavo posredovala predlog Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (prva
obravnava), predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Žalec (prva obravnava) in osnutek ZERO WASTE zaveze in načrta
ukrepov.
Ostali sklepi pa ne zahtevajo posebnega poročila.
Sklepe 6. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne 5. marca 2018 smo izpolnili
takole:
Mnenji pred odločitvijo o izbiri kandidatov za ravnatelja/ravnateljico javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec smo dne 5. marca 2018 posredovali svetu
javnega zavoda II. Osnovna šola Žalec.
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