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Na podlagi 30. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02,
5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Žalec (Uradni list RS št. 52/99, 43/00, 63/01, 112/03, 82/04, 16/05 in 55/10)

SKLICUJEM
15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V
ČETRTEK, 21. JUNIJA 2012, OB 13. URI V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 24. maja 2012 in
potrditev zapisnika te seje
2. Predlog sklepa o podelitvi priznanj za leto 2012
3. Predlog premoženjskih zadev
4. Obravnava rezultatov poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec
5. Predlog Odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in
druga obravnava)
6. Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (druga
obravnava)
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN Arnovski
gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (druga obravnava)
8. Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline –
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
9. Predlog Pravilnika sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Žalec
10. Predlog Pravilnika spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilu za
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
11. Poročilo o zbiranju odpadnega papirja in baterij za šolsko leto 2011/2012, pregled donacij
in predlog nagrad
12. Aktualne informacije
13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov
Občinskega sveta
Janko Kos
Ž U P A N

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA SEJE OBČINSKEGA SVETA:
 ugotovitev prisotnosti
Župan Občine Žalec bo ugotovil prisotnost članov Občinskega sveta.
- sprejem dnevnega reda
Občinski svet bo obravnaval spremembe in dopolnitve dnevnega reda.
K 1. točki dnevnega reda:
Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 24. maja 2012 in
zapisnik te seje ste prejeli z gradivom za sejo Občinskega sveta.
K 2. in 10. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o podelitvi priznanj za leto 2012 in predlog Pravilnika spremembah in
dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov je Občinskemu svetu predložila Komisija za mandatna vprašanja,volitve,
imenovanja ter priznanja in ga bo na seji podal predsednik komisije Roman Virant.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog bo članom Občinskega sveta predstavil Jože Golič, vodja Urada za premoženjske,
pravne in splošne zadeve.
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje bo podal predsednik odbora mag. Ivan
Glušič.
K 4. in 8. točki dnevnega reda:
Uvodno predstavitev ob obravnavi rezultatov poslovanja gospodarstva na območju občine
Žalec in predloga Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske
doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga
obravnava) bo članom občinskega sveta podala Tanja Razboršek Rehar, direktorica
občinske uprave občine Žalec..
Stališče odbora za gospodarstvo bo na seji podal predsednik Gregor Vovk Petrovski.
K 5., 6. 7. in 11. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in druga
obravnava), predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec
(druga obravnava)Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja
ZN Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (druga obravnava), Poročilo o zbiranju
odpadnega papirja in baterij za šolsko leto 2011/2012, pregled donacij in predlog nagrad bo
na seji podal Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.
Stališče odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve bo na seji podal predsednik odbora
Matjaž Krk.
K 9. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Žalec bo na seji obrazložila Nataša Gaber Sivka, vodja Urada negospodarske javne službe.
Stališče odbora za negospodarske dejavnost bo podal predsednik odbora Viktor Mitov.
VABLJENI:
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti)
Janko Kos, Župan Občine Žalec
VABILO ZA SEJO POSREDOVANO: (po elektronski pošti)
Političnim strankam zastopanim v Občinskem svetu Občine Žalec;
Krajevnim skupnostim na območju Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec;
Nadzornemu odboru občine, predsedniku Nadzornega odbora;
Direktorici Občinske uprave;
Vodjem Uradov Občinske uprave;
Upravni enoti Žalec;
Sredstvom javnega obveščanja;
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC

