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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
16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V
ČETRTEK, 27. SEPTEMBRA 2012, OB 13. URI V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
• predstavitev poslovanja gospodarske družbe z območja Občine Žalec
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 15. redne seje Občinskega sveta z dne 21. junija 2012 in
korespondenčne seje z dne 29. avgusta 2012 in potrditev zapisnikov teh sej
2. Obvestilo o odstopu članice Občinskega sveta
3. Predlog izvolitev elektorjev in predlog kandidata za člana Državnega sveta
4. Predlog premoženjskih zadev
5. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtci Občine
Žalec
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto
2012 (prva in druga obravnava)
7 . Predlog Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (prva
obravnava)
8. Predlog Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva obravnava)
9. Predlog Odloka o mladini v Občini Žalec (prva obravnava)
10. Aktualne informacije
11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov
Občinskega sveta
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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 15. redne seje Občinskega sveta z dne 21. junija 2012 in korespondenčne
seje dne 29. 8. 2012 ter zapisnika teh sej ste prejeli z gradivom za sejo Občinskega sveta.
K 2. in 3. točki dnevnega reda:
Obvestilo o odstopu članice Občinskega sveta je Občinskemu svetu dne 13. 9. 2012 predložil Župan
Občine Žalec Janko Kos. Predlog za izvolitev elektorjev in predlog kandidata za člana Državnega
sveta je Občinskemu svetu predložila Komisija za mandatna vprašanja,volitve, imenovanja ter
priznanja. Predlog bo na seji podal predsednik komisije Roman Virant.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog premoženjskih zadev 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 6. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2012 (prva in
druga obravnava) bo članom Občinskega sveta podala Vlasta Simonič, vodja Urada za javne finance.
Stališča odborov bodo podali predsedniki odborov.
K 5., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda:
Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec,
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2012 (prva in
druga obravnava), predlog Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (prva
obravnava), predlog Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva obravnava) ter
predlog Odloka o mladini v Občini Žalec (prva obravnava) bo na seji obrazložila Nataša Gaber Sivka,
vodja Urada negospodarske javne službe.
K 5. točki dnevnega reda smo na sejo povabili Natalijo Starič Žikić, ravnateljico javnega vzgojno
varstvenega zavoda Vrtci občine Žalec.
Stališče odbora za negospodarske dejavnost bo podal predsednik odbora Viktor Mitov, stališče
odbora za mladino pa bo bodal predsednik odbora Žan Skok.
Člane občinskega sveta obveščam, da bom predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega
sveta razširil s predlogom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN
Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (druga obravnava) v kolikor bodo podani
pogoji za obravnavo do datuma sklica seje Občinskega sveta dne 27. septembra 2012 . Predlog
odloka ste že prejeli skupaj s sklicem 15. seje Občinskega sveta dne 21. junija 2012. Predlog
odloka je objavljen na spletni strani Občine Žalec.
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

