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Na podlagi 1. odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS
št. 92/13 in 63/20)
SKLICUJEM
18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI BO V SREDO, DNE 21. APRILA 2021
OB 13. URI V DOMU II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
 ugotovitev prisotnosti
 sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje z dne 24. marca 2021 ter potrditev zapisnika te
seje
2. Predlog:
 imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
 soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
3. Predlog:
 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec (prva
in druga obravnava)
 cenika pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Žalec
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava)
6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občina Žalec za leto 2020
7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (druga
obravnava)
8. Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih
ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
9. Predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za
redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v Občini Žalec za leto
2020
10. Aktualne informacije
11. 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 17. redne seje z dne 24. marca 2021 ter zapisnik te seje ste prejeli
z gradivom za 18. redno sejo Občinskega sveta.
K 2. točki predloga dnevnega reda:
Predlog imenovanj in soglasij 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. in 7. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec
(prva in druga obravnava), predlog cenika pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Žalec in
predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (druga obravnava)bo na seji
podal Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.
Za obrazložitev in pojasnila (preko oddaljene povezave) smo k 7. točki na sejo Občinskega
sveta k 5. točki predloga dnevnega reda povabili dr. Petro Ferk.
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec.
K 4. in 5. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba in predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN
stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava) bo na seji obrazložila Darja Dobrajc
Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo.
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik.
K 6. točki predloga dnevnega reda:
Predlog Zaključnega računa proračuna Občina Žalec za leto 2020 bo na seji Občinskega sveta
obrazložila mag. Gabrijela Vodnik.
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji Občinskega sveta podala
predsednica odbora Zdenka Jan.
K 8. in 9. točki predloga dnevnega reda:
Letna poročila za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica
in soustanoviteljica je Občina Žalec ter predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni
delovni uspešnosti v višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev
javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2020 bo članom občinskega sveta predstavila mag.
Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.
Stališče Odbora za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Slavko
Ivezić, stališče Odbora za finance proračun in premoženje pa bo podala predsednica odbora
Zdenka Jan.
VABLJENI: (po elektronski pošti)
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti);
Janko Kos, Župan Občine Žalec;
VABLJENI TUDI: (po elektronski pošti)
dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo;
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

