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Na podlagi 1. odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS št.
92/13)
SKLICUJEM
6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V ČETRTEK 16. APRILA 2015 OB 13. URI
V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. seje z dne 23. februarja 2015 ter potrditev zapisnika te seje
2. Predlog:
 Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje posameznim organizatorjem
 Sklepa o imenovanju članice Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Žalec d.
o. o.
 Sklepa o imenovanju članic Odbora za razvoj obrti in podjetništva
3. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2015
4. Predlog Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2015
5. Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2014
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014 na območju Občine
Žalec
7. Poročilo o delu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2014
8. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Žalec za leto 2014
9. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje LO-7
10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7
11. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje VR-1/3
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) za območje stanovanjske soseske Žalec zahod (prva
sprememba)
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Petrovče
14. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
15. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Občine Žalec (prva in druga obravnava)
16. Predlog
 Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javne komunalnega podjetja Žalec
d. o. o. (druga obravnava)
 Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega komunalnega podjetja Žalec
d. o. o. (druga obravnava)
17. Potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec
18. Aktualne informacije
19. 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 5. redne seje Občinskega sveta z dne 23. februarja 2015 ter zapisnik te seje
ste prejeli z gradivom za 6. redno sejo Občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog: Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje posameznim organizatorjem, Sklepa o
imenovanju članice Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. in Sklepa o
imenovanju članic Odbora za razvoj obrti in podjetništva je Občinskemu svetu predložila Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji predstavil predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja Roman Virant.
K 3. točki dnevnega reda:
Program dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2015 bo na seji podala Karmen Strenčan,
predsednica Nadzornega odbora Občina Žalec.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto
2015 bo članom občinskega sveta podal Jože Golič, vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne
zadeve.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji Občinskega sveta podal predsednik
odbora Marjan Vodeb.
K 5., 6. in 7. točki dnevnega reda:
Uvodno obrazložitev k poslovnim poročilom javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2014 bo
podala Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014 na območju Občine Žalec bo na
seji podal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Poročilo o delu sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v letu 2014 pa predsednik sveta.
Stališča odborov bodo podali: predsednik Odbora za finance, proračun in premoženje Marjan Vodeb
predsednik Odbora za negospodarske javne službe Viktor Mitov in predsednica Odbora za gospodarske
javne službe Tanja Kovač.
K 8. točki dnevnega reda:
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2014 bo na seji Občinskega sveta
predstavila Vlasta Simonič, vodja Urada za javne finance.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji občinskega sveta podal predsednik
odbora Marjan Vodeb.
K 9. 10., 11., 12., 13. in 14. točki dnevnega reda:
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za
območje LO-7, predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7, predlogu Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) za območje VR-1/3, predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje stanovanjske soseske Žalec zahod (prva
sprememba), predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Petrovče,
predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za
programsko obdobje 2015 do 2020 bo članom Občinskega sveta podala Tanja Razboršek Rehar,
direktorica občinske uprave Občine Žalec
Na sejo občinskega sveta smo k 9., 10., 11., 12. in 13. točki predloga dnevnega reda povabili
predstavnike izdelovalcev prostorskih aktov.
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo podal predsednik odbora Robert Čehovin.
K 15. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
(prva in druga obravnava) bo na seji občinskega sveta obrazložila Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za
negospodarske javne službe.
Stališče Odbora za negospodarske javne službe bo podal predsednik odbora Viktor Mitov.
K 16. in 17. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javne komunalnega podjetja Žalec d. o. o.
(druga obravnava), predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega komunalnega podjetja
Žalec d. o. o. (druga obravnava) bo na seji obrazložil Odvetnik Marko Savinek.
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Žalec bo na seji podal Matjaž Zakonjšek, direktor Javnega komunalnega podjetja
Žalec d. o. o..
Stališče odbora za gospodarske javne službe bo podala predsednica odbora Tanja Kovač.

VABLJENI:
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti)
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;
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC

