OBČINA ŽALEC
OBČINSKI SVET
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 64

Številka: 032 01/0005/2007
Datum: 18/5-2007
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)
SKLICUJEM
6. SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V
PONEDELJEK, DNE 28. MAJA 2007 OB 13. URI

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
• poročilo o zbiranju odpadnega papirja in baterij na osnovnih šolah Občine Žalec v letu
2006 in predlog podelitve priznanj vsem sodelujočim in nagrad najuspešnejšim
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne 16. aprila 2007 ter
potrditev zapisnika te seje
2. Predlog premoženjskih zadev
3. Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2007 (druga obravnava)
4. Predlog sklepa o financiranju:
• političnih strank
• klubov svetnic in svetnikov
5. Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče (prva in druga obravnava)
6. Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (prva in druga
obravnava)
7. Predlog odloka o občinskih taksah (druga obravnava)
8. Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz
proračunske rezerve
9. Predlog sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Žalec
10. Predlog sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
severovzhodnega dela naselja Šempeter
11. Obravnava soglasja k izplačilu povečane delovne uspešnosti v javnih zavodih UPI Ljudska univerza Žalec, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in Žalske lekarne
12. Predlog odpisa dolgov za najemnine občinskih stanovanj
13. Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
14. Informacija o delu zvez, društev in humanitarnih organizacij v letu 2006
15. Informacija o delu Razvojne agencije Savinja, Sklada dela Savinjske regije, zvez društev
Občine Žalec ter Centra za informiranje in poklicno svetovanje
16. Aktualne informacije
17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA SEJE OBČINSKEGA SVETA:
poročilo o zbiranju odpadnega papirja in baterij na osnovnih šolah Občine Žalec v letu
2006 in predlog podelitve priznanj vsem sodelujočim in nagrad najuspešnejšim
Župan občine Žalec bo podelil nagrade najuspešnejšim.
- 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 5. redne seje občinskega sveta z dne 16. aprila 2007 ter
zapisnik te seje ste prejeli z gradivom za sejo občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog premoženjskih zadev bo na seji občinskega sveta podal direktor občinske uprave
Stojan Praprotnik. Stališče odbora za finance, proračun in premoženje bo predloženo na seji
občinskega sveta in ga bo obrazložil predsednik odbora Robert Čehovin.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2007 (druga obravnava) ste prejeli dne 14.
maja 2007 in ga bo na seji občinskega sveta obrazložila Vlasta Simonič, vodja oddelka za
finance. Stališča odborov bodo podali predsedniki odborov.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog gradiva za to točko dnevnega reda je občinskemu svetu predložila komisija za
mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja in jih bo na seji obrazložil predsednik
komisije Jurij Blatnik.
K 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče (prva in druga obravnava),
predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (prva in druga obravnava),
predlog odloka o občinskih taksah (druga obravnava), predlog pravilnika o spremembah
pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve, predlog sklepa o
pripravi občinskega prostorskega načrta Žalec, predlog sklepa o pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) severovzhodnega dela naselja Šempeter, predlog
odpisa dolgov za najemnine občinskih stanovanj in predlog odmikov od veljavne prostorske
dokumentacije bo na seji občinskega sveta podal Aleksander Žolnir, vodja oddelka za
varstvo okolja in urejanje prostora. Stališča odborov za okolje, prostor in komunalne zadeve
in odbora za finance, proračun in premoženje bodo predložena na seji občinskega sveta in
jih bodo obrazložili predsedniki odborov.
K 11., 14. in 15. točki dnevnega reda:
Soglasje k izplačilu povečane delovne uspešnosti v javnih zavodih UPI - Ljudska univerza
Žalec, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in Žalske lekarne, informacijo o delu
zvez, društev in humanitarnih organizacij v letu 2006, informacijo o delu Razvojne agencije
Savinja, Sklada dela Savinjske regije, zvez društev Občine Žalec ter Centra za informiranje
in poklicno svetovanje bo članom občinskega sveta predstavila Nataša Gaber Sivka, vodja
oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti. Stališča odborov za negospodarstvo
in gospodarstvo bodo predložena na seji občinskega sveta in jih bodo podali predsedniki
odborov.
-

