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Na podlagi 1. odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS št.
92/13)
SKLICUJEM
12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V ČETRTEK 21. APRILA 2016 OB 13. URI V SEJNI DVORANI
OBČINE ŽALEC
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:

 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje Občinskega sveta z dne 18. februarja 2016 in
potrditev zapisnika te seja
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2015
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Žalec za leto
2016 (prva in druga obravnava)
4. Obravnava:
 Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za
leto 2015
 Informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec (PP Žalec)
 Poročila o delu sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2015 in plan
dela za leto 2016
5. Obravnava in sprejem poslovnih poročil za leto 2015 za javne zavode s področja
negospodarstva, ki so sofinancirani iz proračuna
6. Predlog programa:
 kulture v Občini Žalec za leto 2016
 športa v Občini Žalec za leto 2016
7. Predlog Sklepa o:
 določitvi cen programov vrtcev
 soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu«
8. Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje
OPPN Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (prva in druga obravnava)
9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno
enoto F 1
10. Predlog Odloka o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v
lasti Občine Žalec (prva obravnava)
11. Predlog Pravilnika za sofinanciranje obnove stavb na območju Občine Žalec (prva
obravnava)
12. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – pregled pravilnosti, zakonitosti poslovanja z
javnimi sredstvi – področje javnih naročil za leto 2014 (postopek oddaje javnega naročila za
podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest)
13. Aktualne informacije
14. 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 predloga dnevnega reda:
Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje Občinskega sveta z dne 18. februarja 2016 in zapisnik te seje
ste prejeli z gradivom za 12. redno sejo Občinskega sveta.
K 2. in 3. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2015 in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2016 (prva in druga obravnava) bo članom
občinskega sveta podala Vlasta Simonič, vodja Urada za javne finance.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje k tema točkama predloga dnevnega reda bo podal
predsednik odbora Marjan Vodeb.
K 4. točki predloga dnevnega reda:
Uvodno obrazložitev k Poročilu o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015, poročilu o
realizaciji programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2015 in plan dela s finančnim
načrtom za leto 2016 ter Informaciji o varnostni situaciji v Občini Žalec bo na seji podal Aleksander Žolnir,
vodja Urada za gospodarske javne službe. Na sejo občinskega sveta smo povabili vodjo Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Celje Zdenka Lesjaka, predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Milan Pečnik ter komandirja Policijske postaje Žalec Gorazda Trbovška.
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo podala predsednica odbora Tanja Kovač.
K 5. 6. in 7. točki predloga dnevnega reda:
Uvodno predstavitev k poslovnim poročilom za javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2015,
ki so sofinancirani iz proračuna, predlog Programa kulture v Občini Žalec za leto 2016, predlog Programa
športa v Občini Žalec za leto 2016, predlog Sklepa o določitvi cen programov cene vrtce in predlog
Sklepa o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« bo občinskemu svetu predstavila Nataša
Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.
Na sejo občinskega sveta smo k tej točki predloga dnevnega reda povabili ravnatelje in direktorje javnih
zavodov.
Stališče Odbora za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik Viktor Mitov. Stališče
Odbora za finance, proračun in premoženje k poslovnim poročilom javnih zavodov pa bo podal
predsednik odbora Marjan Vodeb.
K 8., 9. in 11. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje OPPN
Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (prva in druga obravnava), predlog Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno enoto F 1 in predlog Pravilnika za
sofinanciranje obnove stavb na območju Občine Žalec (prva obravnava) bo članom Občinskega sveta
podala Tanja Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave Občine Žalec.
Na sejo smo k 9. Točki predloga dnevnega reda povabil predstavnika pripravljavca odloka in Boruta
Sitarja, namestnika vodje urada za prostor in gospodarstvo.
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo podal predsednik odbora Robert Čehovin.
K 10. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Žalec bo na seji
občinskega sveta predstavila Tanja Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave Občine Žalec.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo podal predsednik odbora Marjan Vodeb.
K 12. točki predloga dnevnega reda:
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – pregled pravilnosti, zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi
– področje javnih naročil za leto 2014 (postopek oddaje javnega naročila za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest) je občinskemu svetu predložil Nadzorni
odbor Občine Žalec. Poročilo bo na seji predstavila mag. Barbara Gorski, predsednica Nadzornega
odbora Občine Žalec.
VABLJENI:
člani Občinskega sveta Občine Žalec po e-pošti);
Janko Kos, Župan Občine Žalec, po e-pošti);
VABILO ZA SEJO POSREDOVANO: (po elektronski pošti)
Nadzornemu odboru Občine Žalec
Političnim strankam zastopanim v Občinskem svetu Občine Žalec;
Krajevnim skupnostim na območju Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec;
Direktorici Občinske uprave;
Vodjem Uradov Občinske uprave;

Upravni enoti Žalec;
Sredstvom javnega obveščanja;
VABLJENI TUDI (po e-pošti):
Mag. Barbara Gorski, predsednica Nadzornega odbora Občine Žalec;
Ravnatelji in direktorji javnih zavodov;
Zdenko Lesjak, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Celje;
Milan Pečnik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
Gorazd Trbovšek, komandir Policijske postaje Žalec;
Lidija Koceli, vodja programa kultura v ZKŠT Žalec;
Matej Sitar, vodja programa šport v ZKŠT Žalec;
Tomaž Lenart, direktor Doma Nina Pokorn Grmovje;
Kaliopa d. o. o., predstavnik;
Borut Sitar, namestnik vodje Urada za prostor in gospodarstvo;
Bojan Iršič, višji svetovalec, občina Žalec;
Stanislav Vipotnik, strokovni sodelavec, Občina Žalec;
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC

