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Na podlagi 1. odstavka 32. člena  Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS 
št. 92/13 in 63/20) 

 

S K L I C U J E M 
14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI  BO V SREDO, DNE 28. OKTOBRA 2020  

OB 13. URI V AVLI DOMA II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU 
 
 

 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje z dne 1. julija 2020, 2. korespondenčne seje 

dne 17. julija 2020, 3. korespondenčne 14. septembra 2020 in 4. korespondenčne 29. 
septembra 2020 ter potrditev zapisnikov teh sej  

2. Predlog predhodnih mnenj k imenovanju direktorja Mladinskega centra Žalec 
3. Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov 
4. Predlog Elaborata 2020 o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (odvoz odpadnih 
nagrobnih sveč) 

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o: 

 ustanovitvi javnega zavoda Vrtci občine Žalec (prva in druga obravnava) 
6. ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne (prva in druga obravnava) 
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov 

organizacij in društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti  
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje in 

vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v 
občini Žalec 

9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2020/2021 
10. Predlog: 

 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (prva obravnava) 

 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (prva obravnava) 
11. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (prva 

obravnava) 
12. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju Občine Žalec (prva obravnava) 
13. Predlog Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe za 

dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec 
14. Predlog Sklepa o potrditvi sprememb v skladu s 13. členom Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo SMJ v Žalcu z ožjim vplivnim 
območjem 

15. Informacija o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje 
Savinjske doline v letu 2019 

 
 
 



16. Dokončni poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru prejetih sredstev iz 
proračuna občine Žalec za: 

 Osnovno šolo Šempeter 

 Mladinski svet Občine Žalec 
17. Aktualne informacije  
18. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov 

Občinskega sveta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 predloga dnevnega reda:                                                           
Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje z dne 1. julija 2020, 2. korespondenčne seje dne 17. julija 
2020, 3. korespondenčne 14. septembra 2020 in 4. korespondenčne 29. septembra 2020 ste prejeli z 
gradivom za 14. redno sejo Občinskega sveta. 
K 2. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog predhodnih mnenj k imenovanju direktorja Mladinskega centra Žalec 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 Viktor Mitov. 
K 3. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov bo na seji občinskega sveta podala 
Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske pravne in splošne zadeve.  
Stališče odbora za finance, proračun in premoženje bo podala Zdenka Jan. 
K 4., 12. in 13. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Elaborata 2020 o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (odvoz odpadnih nagrobnih sveč), predlog 
Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec in predlog Sklepa o potrditvi 
sprememb v skladu s 13. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za 
prenovo SMJ v Žalcu z ožjim vplivnim območjem bo na seji podal vodja Urada za gospodarske javne 
službe Aleksander Žolnir. 
Vabilo k 4. točki predloga dnevnega reda smo posredovali predstavniku podjejta Simbio d. o. o.. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
K 5., 6., 7. in 8. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o: ustanovitvi javnega zavoda Vrtci občine Žalec 
(prava in druga obravnava, ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne (prava in druga obravnava), 
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in 
društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti, predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih 
posebnih skupin v občini Žalec in Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za 
šolsko leto 2020/2021 bo na seji predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske 
javne službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Slavko Ivezič. 
K 9. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2021 (prva obravnava) in predlog Odloka o proračunu 
občine Žalec za leto 2022 (prva obravnava) bo na seji Občinskega sveta obrazložila mag. Gabrijela 
Vodnik, vodja Urada za javne finance. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo podal predsednik odbora Jože Krulec, stališče Odbora 
za prostor in gospodarstvo bo podal predsednik odbora Karel Borovnik, stališče Odbora za 
negospodarske javne službe predsednik odbora Slavko Ivezič in stališče Odbora za finance, proračun 
in premoženje predsednica odbora Zdenka Jan. 
K  10., 11. in 14. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (prva obravnava), 
predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju Občine Žalec (prva obravnava) bo na seji obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za 
prostor in gospodarstvo.  
Informacija o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v 
letu 2019 je priložena v pisni obliki. Člani občinskega sveta se bodo seznanili z informacijo. 
Vabilo za sejo k tem točkam predloga dnevnega reda smo posredovali predstavnikom izdelovalcev 
predlogov odlokov in direktorju RA Savinja Žalec (dosegljivi bodo preko elektorskih medijev). 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
K 15. točki predloga dnevnega reda: 
Dokončni poročili Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih bo na seji podala Slavica Čehovin, 
predsednica Nadzornega odbora.  
 
 
 
VABLJENI: (po elektronski pošti) 
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti); 
Janko Kos, Župan Občine Žalec; 



 
VABLJENI TUDI: (po elektronski pošti) 
Slavica Čehovin, predsednica Nadzornega odbora Občine Žalec; 
Stojan Praprotnik, direktor RA Savinja Žalec; 
predstavniki izdelovalcev elaborata in predlogov odlokov;  
 
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; 
Direktorici Občinske uprave;  
Vodjem Uradov Občinske uprave; 
Upravni enoti Žalec; 
Sredstvom javnega obveščanja; 
 
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC 
 

 


