OBČINA ŽALEC
OBČINSKI SV ET
Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec
: ( 03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 64

Številka: 062 01/0004/2008
Datum: 21/3-2008

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)

SKL I C UJ EM
13. SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V
PONEDELJEK, DNE 31. MARCA 2008 OB 13. URI

PREDLAGAM NASL EDNJI DNEV NI RED:
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 3. marca 2008 in
nadaljevanja seje dne 10. marca 2008 ter potrditev zapisnikov teh sej
2. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva
obravnava)
3. Predlog kadrovskih zadev
4. Predlog odloka o proračunu občine Žalec
• za leto 2008 (druga obravnava)
• za leto 2009 (druga obravnava)
5. Dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora občine Žalec v letu
2006
6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2006 (prva in druga
obravnava)
7. Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
8. Aktualne informacije
9. 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 12. redne seje občinskega sveta z dne 3. marca 2008 in
nadaljevanja seje dne 10. marca 2008 ste prejeli z gradivom za sejo občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva
obravnava) so člani občinskega sveta prejeli na 11. seji občinskega sveta dne 4. februarja
2008 in ga je predložila komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta. Predlog
bo na seji obrazložil predsednik komisije Marijan Turičnik. Predlog je objavljen tudi na spletni
strani občine Žalec www.zalec.si pod gradivom za 11. sejo občinskega sveta.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog kadrovskih zadev je občinskemu svetu predložila komisija za mandatna vprašanja
volitve imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji podal predsednik Gregor Vovk Petrovski.
K 4. in 6. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2008 (druga obravnava) in za leto 2009
(druga obravnava) so člani občinskega sveta prejeli dne 17. 3. 2008. Predlog odloka o
zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2006 (prva in druga obravnava) so člani
občinskega sveta prejeli dne 24. septembra 2007 in ga v pisni obliki ne prilagamo. Odlok o
zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2006 je objavljen na spletni strani občine
Žalec www.zalec.si pod rubriko proračun.
Prilagamo načrt razvojnih programov za obdobje 2008 do 2011 in načrt razvojnih
programov za obdobje 2009 do 2012.
Na seji občinskega sveta bo predlog odloka obrazložila Vlasta Simonič, vodja oddelka za
finance.
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje je bilo predloženo na 11. sejo
občinskega sveta dne 4. februarja 2008. Mnenje Nadzornega odbora prilagamo. Stališče
odbora za finance, proračun in premoženje v zvezi s predlogom odloka o proračunu občine
Žalec za leto 2008 (druga obravnava) in za leto 2009 (druga obravnava) in drugih prisotjnih
odborov bo predloženo na seji občinskega sveta.
K 5. točki dnevnega reda:
Dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora občine Žalec v letu 2006
bo na seji občinskega sveta predstavil predsednik Nadzornega odbora občine Gvido Hribar.
K 7. točki dnevnega reda:
Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije bo članom 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 odbora in ga obrazložil
predsednik odbora.

