OBČINA ŽALEC
OBČINSKI SVET
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 64
Številka: 03201/002/06
Datum: 5/3-2007

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 in 23/06) ter 22. člena poslovnika Občinskega sveta Občine
Žalec (Uradni list RS št. 52/99, 43/00, 63/01, 112/03, 82/04 in 16/05)
S K LIC U JEM
4. SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V
PONEDELJEK, DNE 12. MARCA 2007 OB 13. URI
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
- ugotovitev prisotnosti
- sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. redne seje občinskega sveta z dne 22. in 29. januarja
2007 in potrditev zapisnikov teh sej
2. Predlog kadrovskih zadev
3. Predlog imenovanja Nadzornega odbora Občine
4. Predlog sklepa o:
- financiranju političnih strank
- o financiranju klubov svetnic in svetnikov
5. Predlog premoženjskih zadev
6. Predlog odloka o občinskih taksah (prva obravnava)
7. Predlog popravka sprememb in dopolnitev pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Žalec
8. Informacija o štipendiranju v Občini Žalec za obdobje 2003-2006
9. Predlog cene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Žalec
10. Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
11. Predlog razveljavitve pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS št.
117/04)
12. Informacija o poslovanju javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2006:
- Glasbena šola »Risto Savin« Žalec - Medobčinska matična knjižnica
- I. osnovna šola Žalec
- UPI - Ljudska univerza Žalec
- II. osnovna šola Žalec
- Vrtci Občine Žalec
- Osnovna šola Griže
- Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
- Osnovna šola Petrovče
- Zdravstveni dom »dr.Jožeta Potrate« Žalec
- Osnovna šola Šempeter
- Žalske lekarne Žalec
13. Aktualne informacije
14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

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 3. redne seje občinskega sveta z dne 22. in 29. januarja 2007 in
potrditev zapisnikov teh sej ste prejeli z gradivom za sejo občinskega sveta.
K 2., 3. in 4. točki dnevnega reda:
Predlog kadrovskih zadev, predlog imenovanja Nadzornega odbora Občine, predlog sklepa
o: financiranju političnih strank o financiranju klubov svetnic in svetnikov je občinskemu svetu
predložila komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja ter priznanja in jih bo na seji
obrazložil predsednik komisije Jurij Blatnik.
K 5. in 11. dnevnega reda:
Predlog premoženjskih zadev ter gradivo k 11. točki dnevnega reda bo na seji občinskega
sveta podal direktor občinske uprave Stojan Praprotnik.Stališče odbora za finance proračun
in premoženje k 5. točki dnevnega reda bo predloženo na seji občinskega sveta.
K 6. in 10. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o občinskih taksah (prva obravnava) in predlog odmikov od veljavne
prostorske dokumentacije bo na seji občinskega sveta podal Aleksander Žolnir, vodja
oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora. Stališče odbora za okolje, prostor in
komunalne zadeve bo predloženo na seji občinskega sveta.
K 7., 8., 9. in 12. točki dnevnega reda:
Predlog popravka sprememb in dopolnitev pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Žalec, informacijo o štipendiranju v Občini Žalec za
obdobje 2003-2006, predlog cene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Žalec, ter
informacijo o poslovanju javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2006
bo članom občinskega sveta predstavila Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za
negospodarske in gospodarske dejavnosti. Stališča pristojnih odborov bodo predložena na
seji občinskega sveta.

-

predstavitev naloge Evidenca nepremičninskega premoženja
informacija o štipendiranju v Občini Žalec za obdobje 2003-2006
poročilo o zahtevi za vzpostavitev prometnega režima ob BS LOGO v KS
Galicija
poročilo o zahtevi za sanacijo LC Petrovče - Liboje
spomladanska čistilna akcija – sobota, 24.3.2007

