OBČINA ŽALEC
OBČINSKI SVET
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 64
Številka: 062 01/0014/2009
Datum: 14/9-2009

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)
SKLICUJE M
22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V
PONEDELJEK, DNE 21. SEPTEMBRA 2009 OB 13. URI V SEJNI DVORANI OBČINE
ŽALEC

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 18. in 27. maja 2009
ter 7. in 8. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
2. Predlog kadrovskih zadev
• predlog imenovanja sestave odbora za socialne zadeve
• predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v javnem vzgojno izobraževalnem
zavodu Glasbena šola Risti Savin« Žalec
• predlog imenovanja v svet javnega zavoda
3. Predlog premoženjsko pravnih zadev
4. Predlog odloka o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz javnega zavoda Celjske
lekarne Celje in ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne (prva obravnava)
5. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec
6. Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
7. Obravnava informacije o pristopu k javno - zasebnem partnerstvu pri izvedbi investicije
Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem
8. Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2010 (prva obravnava)
9. Aktualne informacije
10. 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 21. redne seje občinskega sveta z dne 18. in 27. maja 2009 ter 7. in 8.
korespondenčne seje korespondenčne seje ter zapisnika teh sej so člani občinskega sveta prejeli z
gradivom za sejo občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog kadrovskih zadev je občinskemu svetu predložila komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji občinskega sveta obrazložil predsednik komisije Gregor
Vovk Petrovski.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog premoženjsko pravnih zadev bo na seji občinskega sveta obrazložil Jože Golič, direktor
občinske uprave občine Žalec.
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji občinskega sveta podal predsednik
Robert Čehovin.
K 4. 5. in 7. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne Celje in
ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne (prva obravnava), predlog soglasja k sistemizaciji delovnih
mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec ter informacijo o pristopu k javno - zasebnem partnerstvu pri
izvedbi investicije Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem bo članom občinskega sveta predstavila
Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti.
Stališče odbora za negospodarske dejavnosti bo na seji podala predsednica odbora Ivica Čretnik.
K 6. točki dnevnega reda:
Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije bo članom občinskega sveta obrazložil
Aleksander Žolnir, vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora.
Stališče odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve bo na seji obrazložil predsednik odbora Jože
Meh.
K 8. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o proračuna Občine Žalec za leto 2010 (prva obravnava) bo članom občinskega sveta
podala Vlasta Simonič, vodja oddelka za finance.
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji občinskega sveta podal predsednik
Robert Čehovin.

