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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 

24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI  BO V SREDO, DNE 16. MARCA 2022 OB 15. URI V 
DVORANI DOMA II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU 

 
 
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. korespondenčne seje dne 9. februarja 2022 in 23. redne 

seje z dne 16. februarja 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej 
2. Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov 
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (druga obravnava) in poročilo o 

delu Občinskega sveta v letu 2021  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih 

dejavnosti Podlog   
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 

izobraževalnega zavoda:  

 Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava) 

 Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava) 

 Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava) 

 Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in druga obravnava) 

 I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava) 
6. Predlog Pravilnika o denarnih nagradah športnikom za športne dosežke 
7. Predlog elaborata in sklepov o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec za leto 2022 
8. Poročilo o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne 

pogrebne službe za leto 2021 
9. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Odbojkarski klub 

Spodnja Savinjska dolina Šempeter za leto 2019 in 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 6. korespondenčne seje dne 9. februarja 2022 in 23. redne seje z dne 16. 
februarja 2022 in zapisnika teh sej sta priložena. 
K 2. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov bo na seji Občinskega sveta 
predstavila Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
K 3. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (druga obravnava) in poročilo o delu Občinskega 
sveta v letu 2021 bo članom Občinskega sveta predstavila Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve 
občinskega sveta. 
K 4. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti 
Podlog bo na seji predstavila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo. Na sejo 
smo povabili tudi predstavnico izdelovalca predloga odloka RC Planiranje d. o. o. Celje Ireno Povalej. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
K 5. in 6. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda: 
Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava), Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava), Osnovna 
šola Petrovče (prva in druga obravnava), Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in druga 
obravnava), I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava) in predlog Pravilnika o denarnih nagradah 
športnikom za športne dosežke bo na seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe. 
Stališče odbora za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Slavko Ivezić. 
K 7. 8. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog elaborata in sklepov o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec za leto 2022 bo članom občinskega sveta podal mag. 
Janez Primožič, direktor javnega komunalnega pojdeta Žalec d. o. o.. 
Poročilo o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne pogrebne 
službe za leto 2021 bo na seji obrazložil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
K 9. točki predloga dnevnega reda: 
Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec za Odbojkarski klub Spodnja Savinjska dolina 
Šempeter za leto 2019 in 2020 bo članom Občinskega sveta obrazložila Slavica Čehovin, predsednica 
Nadzornega odbora Občine Žalec. 
 
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; 
mag. Janez Primožič, direktor javnega komunalnega pojdeta Žalec d. o. o..; 
Irena Povalej, RC Planiranje d. o. o. Celje; 
 
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 
 
 
 


