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Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 52/99,
43/00, 63/01, 112/03, 82/04, 16/05 in 55/10)
SKLICUJEM
21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V ČETRTEK, 24. OKTOBRA 2013, OB
13. URI V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje z dne 25. aprila 2013, 1. izredne seje z dne 4.
julija 2013, 2. korespondenčne seje z dne 26. junija 2013 in 3. korespondenčne seje z
dne 29. julija 2013 ter potrditev zapisnikov teh sej
2. Predlog potrditve mandata članoma Občinskega sveta
3. Predlog Sklepa:
 o ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec
 ukinitvi javnega dobra k. o. Gorica
4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
5. Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega
sveta Občine Žalec (druga obravnava)
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - Spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica (prva in druga
obravnava)
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP
PG 4 – Pongrac (prva in druga obravnava)
8. Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava)
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin
10. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu
Vrtci Občine Žalec v šolskem letu 2013/2014
11. Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in
olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
12. Predlog Sklepa o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka,
odmerjenega na podlagi izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč za
obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto
2013 (prva in druga obravnava)
14. Predlog Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava)
15. Predlog obvezne razlage 7. odstavka 73. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žalec
16. Aktualne informacije
17. 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 dnevnega reda:
Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje z dne 25. aprila 2013, 1. izredne seje z dne 4. julija 2013,
2. korespondenčne seje z dne 26. junija 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 29. julija 2013 ter
zapisnike teh sej ste prejeli z gradivom za sejo Občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog potrditve mandata članoma Občinskega sveta je Občinskemu svetu predložila Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji podal predsednik komisije
Roman Virant.
K 3. in 8. točki dnevnega reda:
Predlog o ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec, ukinitvi javnega dobra k. o.
Gorica Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava) bo na
seji Občinskega sveta podal Jože Golič, vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji podal predsednik odbora mag. Ivan
Glušič.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava) je Občinskemu svet predložila
Komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta. Predlog bo na seji občinskega sveta
obrazložil predsednik komisije Dani Zagoričnik.
K 5. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine
Žalec (druga obravnava)bo članom Občinskega sveta predstavila Darja Orožim, višja svetovalka II za
zadeve Občinskega sveta.
Stališče Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta bo podal predsednik komisije
Dani Zagoričnik.
K 6., 7., 11., 12. in 15. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - Spremembe in dopolnitve odloka o
zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica (prva in druga obravnava), predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 – Pongrac (prva in druga
obravnava), predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka, predlog Sklepa o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka,
odmerjenega na podlagi izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč za obvezno priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje v okviru projektov »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje – sklop II. (Kanal Kasaze Liboje, kanal Žalec - Griže-Zabukovica)«,»Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda
Šempeter - II. faza«, »Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v Občini Žalec, del območja KS
Petrovče«, začeti do dne 31. 7. 2013 in predlog obvezne razlage 7. odstavka 73. člena Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec in tehnični popravki bo na seji obrazložila Tanja
Razboršek Rehar, direktorica Občinske uprave Občine Žalec.
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje k 13. in 14. točki predloga dnevnega reda bo na
seji podal predsednik odbora mag. Ivan Glušič. Stališče odbora za okolje, prostor in komunalne
zadeve k 8. in 9. in 15. točki predloga dnevnega reda pa bo obrazložil predsednik odbora Matjaž Krk.
K 9. in 10. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin in predlog
soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec v
šolskem letu 2013/2014 bo na seji obrazložila Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske
javne službe.
Stališče odbora za negospodarske dejavnosti bo na seji podal predsednik odbora Viktor Mitov.
K 13. in 14. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in
druga obravnava) in predlog Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava) bo na
seji občinskega sveta podala Vlasta Simonič, vodja Urada za javne finance.
Stališče odbora: za finance, proračun in premoženje bo na seji podal predsednik odbora mag. Ivan
Glušič, za okolje prostor in komunalne zadeve predsednik odbora Matjaž Krk, za negospodarske

dejavnosti Viktor Mitov, za gospodarske dejavnosti Gregor Vovk Petrovski, za kmetijstvo in gozdarstvo
Ivan Krašovec, za mladino Žan Skok in za socialo Breda Vizovišek.
VABLJENI:
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti)
Janko Kos, Župan Občine Žalec
VABILO ZA SEJO POSREDOVANO: (po elektronski pošti)
Političnim strankam zastopanim v Občinskem svetu Občine Žalec;
Krajevnim skupnostim na območju Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec;
Nadzornemu odboru občine, predsedniku Nadzornega odbora;
Direktorici Občinske uprave;
Vodjem Uradov Občinske uprave;
Upravni enoti Žalec;
Sredstvom javnega obveščanja;
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC

