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Na podlagi 1. odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS
št. 92/13)

SKLICUJEM
25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V ČETRTEK, 20. MARCA 2014,
OB 13. URI V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 20. februarja 2014 ter potrditev
zapisnika te seje
2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko
študijsko središče Celje
3. Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013
4. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Laško, Štore in Žalec
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno
prometni ureditvi v Občini Žalec (druga obravnava)
6. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje severovzhodnega dela
naselja Šempeter
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje
oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega
načrta, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit
9. Predlog pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela
gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Polzela in Žalec za vodovodni
sistem Šempeter – Polzela
10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine za preteklo leto 2013
11. Aktualne informacije
12. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov
občinskega sveta
Janko Kos
Ž U P A N

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 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 24. redne seje z dne 20. februarja 2014 ter potrditev zapisnika te seje ste
prejeli z gradivom za sejo Občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko
središče Celje je Občinskemu svetu predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
ter priznanja. Predlog sklepa komisije bo na seji podal predsednik komisije Roman Virant.
K 3. točki dnevnega reda:
Uvodno obrazložitev k poslovnim poročilom javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013 bo
na seji podala Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe. Na sejo občinskega
sveta smo k tej točki dnevnega reda povabili direktorje in ravnatelje javnih zavodov.
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji podal predsednik odbora mag. Ivan
Glušič, stališče odbora za negospodarske dejavnosti bo na seji podal predsednik odbora Viktor Mitov.
K 4. točki dnevnega reda:
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Štore, Laško in Žalec bo na seji
Zdenko Lesjak, vodja inšpektorata.
K 5. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v
Občini Žalec (prva obravnava) in predlog Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu
Žalec bo na seji občinskega sveta predstavil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne
službe.
Stališče odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve bo obrazložil predsednik odbora Matjaž Krk.
K 6. 7. in 8. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje severovzhodnega dela naselja
Šempeter in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje
oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru in Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta, spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Ferralit bo na seji obrazložila Tanja Razboršek Rehar, direktorica Občinske uprave Občine
Žalec.
Na sejo občinskega sveta smo k tema točkama dnevnega reda povabili predstavnike izdelovalcev
aktov, Bojana Iršiča, višjega svetovalca II za urbanizem Borut Sitarja, višjega svetovalca II za
prostorsko planiranje .
Stališče odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve bo obrazložil predsednik odbora Matjaž Krk.
K 9. točki dnevnega reda:
Predlog pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne
infrastrukture v skupni rabi občin Polzela in Žalec za vodovodni sistem Šempeter – Polzela bo na seji
občinskega sveta predstavil Matjaž Zakonjšek, direktor javnega komunalnega podjetja Žalec.
K 10. točki dnevnega reda:
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec bo na seji občinskega sveta podal predsednik
Nadzornega odbora Rok Žagar. Poročilo je bilo predloženo z gradivom za 24. sejo občinskega sveta.
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

