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Na podlagi 1. odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS
št. 92/13)
SKLICUJEM
19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V ČETRTEK 29. JUNIJA 2017 OB 13. URI V
SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:

 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje z dne 20. aprila 2017, 4. korespondenčne
seje in 5. korespondenčne seje Občinskega sveta ter potrditev zapisnikov teh sej
2. Predlog:
 Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2017
 Sklepa o imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
 Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec in
3. Predlog premoženjskih zadev: Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra in podelitvi
statusa javnega dobra
4. Predlog Odloka o:
 občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŽALEC ŽA-1/12
 Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje ŽALEC ŽA-1/12
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Arnovski gozd
6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (prva in
druga obravnava) – sprememba števila članov občinskega sveta
7. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini
Žalec
8. Obravnava:
 informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva v Občini Žalec v letu 2016
 poslovnega poročila Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2016
 poslovnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2016
 poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec
 poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2016
 poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2016
 poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem)
 poslovnega poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2016
9. Dokončni poročili o opravljenem nadzoru Občine Žalec:
 Pregledu investicijskega projekta Občine Žalec – Energetska sanacija Doma II.
slovenskega tabora s prizidkom
 Letnega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015
10. Aktualne informacije
11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov
Občinskega sveta
Janko Kos l. r.
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 18. redne seje z dne 20. aprila 2017, 4. korespondenčne seje in 5.
korespondenčne seje Občinskega sveta in zapisnike teh sej ste prejeli z gradivom za 19. redno sejo
Občinskega sveta.
K 2. točki predloga dnevnega reda:
Predlog: sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2017, sklepa o imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svete javnih zavodov in soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske
lekarne Žalec je predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. Predlog
bo na seji podal predsednik komisije Roman Virant.
K 3. točki predloga dnevnega reda:
Predlog premoženjskih zadev: Predlog premoženjskih zadev: Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra
in podelitvi statusa javnega dobra bo na seji obrazložil Jože Golič, vodja Urada za premoženjske,
pravne in splošne zadeve.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje k tej točki predloga dnevnega reda bo podal
predsednik odbora Marjan Vodeb.
K 4. in 5. točki predloga dnevnega reda:
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o: občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
ŽALEC ŽA-1/12, programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje ŽALEC ŽA-1/12 in predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd bo na seji občinskega sveta podala Tanja
Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave Občine Žalec.
Na sejo občinskega sveta smo k tem točkam povabili predstavnike izdelovalcev predlogov odlokov ter
strokovne delavce občinske uprave.
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo podal predsednik odbora Robert Čehovin.
K 6. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
– sprememba števila članov občinskega sveta bo na seji Občinskega sveta podala Darja Orožim, višja
svetovalka za zadeve občinskega sveta.
Stališče komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta bo predstavila mag. Jasna Sraka,
predsednica Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
K 7. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec bo
Občinskemu svetu predstavila Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.
Stališče Odbora za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik Viktor Mitov.
K 8. točki predloga dnevnega reda:
Informacijo o rezultatih poslovanja gospodarstva v Občini Žalec v letu 2016, poročilo Javnega
komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2016, poročilo Razvojne agencije Savinja za leto
2016, poročilo o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec, poročilo o izvajanju zaščite in reševanja v
Občini Žalec za leto 2016, poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2016,
poročila o delu zvez društev (kultura, šport in turizem) in poslovno poročilo Kariernega kotička Žalec
za leto 2016 bodo na seji Občinskega sveta predstavili direktorji javnih podjetij, agencij ter predsedniki
društev in zvez društev.
Stališča Odbora za gospodarske javne službe, Odbora za prostor in gospodarstvo, Odbora za
negospodarske javne službe ter Odbora za finance, proračun in premoženje bodo podali predsedniki
odborov Tanja Kovač, Robert Čehovin, Viktor Mitov in Marjan Vodeb.
K 9. točki predloga dnevnega reda:
Dokončni poročili o opravljenem nadzoru Občine Žalec: Pregledu investicijskega projekta Občine
Žalec – Energetska sanacija Doma II. slovenskega tabora s prizidkom, Letnega Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015 bo na seji obrazložila mag. Barbara Gorski,
predsednica Nadzornega odbora Občine Žalec.
K 10. točki predloga dnevnega reda:
Župan bo predložil aktualne informacije.
K 11. točki predloga dnevnega reda:
Predložili smo odgovore na vprašanja postavljena na seji Občinskega sveta dne 20. aprila 2017.

VABLJENI (po elektronski pošti)
člani Občinskega sveta Občine Žalec;
Janko Kos, Župan Občine Žalec;
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 elektronski pošti):
mag. Barbara Gorski, predsednica Nadzornega odbora Občina Žalec
Direktorji javnih podjetij, zavodov in agencij:
Franja Centrih, direktorica UPI Ljudska univerza Žalec;
Stojan Praprotnik, direktor RA Savinja Žalec;
Matjaž Zakonjšek, direktor JKP d. o. o. Žalec;
Predstavniki pripravljavcev aktov:
Aleksandra Geršak Podbreznik, RC Celje;
Klemen Strmšnik, Zavita d. o. o.
Predsedniki društev in zvez društev:
Sebastjan Cilenšek, predsednik Zveze športnih društev Občine Žalec;
Jure Drobne, predsednik Mladinskega sveta Občine Žalec
Breda Veber, predsednica Zveze kulturnih društev Savinja Žalec;
Robert Vasle, poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite občine Žalec
Primož Vasle, poveljnik GPO Občine Žalec
Rok Žagar, predsednik Zveze turističnih društev Občine Žalec;
Uslužbenci občinske uprave:
Borut Sitar, namestnik vodje urada, višji svetovalec, Občina Žalec
Bojan Iršič, višji svetovalec, Občina Žalec
Darja Dobrajc Lukman, višja svetovalka, Občina Žalec
Marjana Kopitar, višja svetovalka, Občina Žalec
Matej Pinter, višji svetovalec, Občina Žalec
Polona Smrkolj, svetovalka, Občina Žalec
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC

