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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽALEC

ZADEVA: PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2014 IN
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2013
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Žalec (Uradni list RS št. 92/13) posredujemo, predlog Programa dela občinskega sveta za
leto 2014 in poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013 za obravnavo na seji
Občinskega sveta, ki bo v četrtek, dne 20. februarja 2014.
Predlog programa bo na seji občinskega sveta obrazložila Darja Orožim, višja svetovalka II
za zadeve občinskega sveta.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme Program dela Občinskega sveta za leto 2014 in
poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013 v predloženem besedilu.

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek Rehar

Priloga:
Predlog akta

Posredovano:
naslovniku, po e pošti
objavljeno na spletni strani Občine Žalec
zbirka dokumentarnega gradiva

Ž U P A N
Janko Kos

Obrazložitev programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2013
V skladu z določili 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec Občinski svet vsako
leto na predlog Župana sprejme okvirni program dela za posamezno leto. Terminski plan je
občinski svet že sprejel na seji dne 18. decembra 2013.
Okvirni program dela upošteva program občinske uprave za tekoče leto in druge predloge za
razpravo ter odločanje v občinskem svetu in opredeljuje prednostne naloge. Pri tem
zagotavlja smotrno povezavo posameznih obravnav pri postopku sprejemanja aktov.
Na podlagi programa dela župan uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej občinskega
sveta.
Z letnim programom dela Občinskega sveta se zagotavljajo pogoji za delovanje Občinskega
sveta Občine Žalec in Občine Žalec.
Program zajema obravnavo tematike na področju delovanja in financiranja občine, zavodov
in javnih podjetij katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec in drugih
posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, gospodarjenje z občinskim
premoženjem, obravnavo in sprejemanje in dopolnjevanje odlokov in drugih aktov občine,
sprejemanje poročil, informacij, strategij, programov ter drugo aktualno problematiko.
V letu 2014 se bo Občinski svet Občine Žalec sestal predvidoma na štirih rednih sejah. Po
volitvah sta predvideni konstitutivna seja in ena redna seja. V odloku o proračunu občine
Žalec so zagotovljena sredstva za zasedanje občinskega sveta v skladu s terminskim
programom dela.
V programu so določeni predlogi aktov: odlokov, pravilnikov, sklepov, poročil, informacij ter
drugih predlogov gradiv, ki jih bo občinski svet obravnaval na svojih rednih sejah občinskega
sveta v letu 2014.
V program dela so vključene zadeve, ki jih občinski svet ni obravnaval v preteklem letu. To
so zadeve, ki so bile v programu predvidene in so vezane na spremembe zakonov s
področja izobraževanja in javnih financ in spremembe OPPN, ki so še v teku (javne
razgrnitve). Predlog odloka o javni snagi in videzu naselij bo preimenovan, tako da bosta v
obravnavo predložena dve predloga aktov. Občinski svet bo v letošnjem letu obravnaval tudi
predlog celovite strategije v občini Žalec za obdobje 2014 do 2020.
Predlogov zazidalnih načrtov, ki jih v preteklem letu nismo realizirali, zaradi interesa
investitorja, smo črtali iz predloga programa za letošnje leto v predlog pa smo uvrstili nove.
Predlog obravnavanih aktov in gradiv je razviden iz predloga programa, zato jih v obrazložitvi
ponovno ne naštevamo. Sestavni del predloga programa dela za leto 2014 so tudi vzorci
priprave gradiv za sejo občinskega sveta.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog je Programa dela za leto 2014 obravnava in
sprejme v predloženem besedilu.
Pripravila:
Darja Orožim

Poročilo o realizaciji programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2013
Občinski svet je na svoji seji dne 21. marca 2013 sprejel program dela za leto 2013.
Seje občinskega sveta po sprejetem Programu dela Občinskega sveta za leto 2013 so bile
naslednje:
18. redna seja Občinskega sveta dne 31. januarja 2013
19. redna seja Občinskega sveta dne 21. marca 2013
20. redna seja Občinskega sveta dne 25. aprila 2013
21. redna seja Občinskega sveta dne 20. junija 2013
22. redna seja Občinskega sveta dne 17. oktobra 2013
23. redna seja Občinskega sveta dne 21. novembra 2013
24. redna seja Občinskega sveta dne 19. decembra 2013
21. redna seja ni bila sklicana po programu dela občinskega sveta, ampak je bila sklicana 1.
izredna seja občinskega sveta dne 4. 7. 2013.
22. redna seja Občinskega sveta je bila sklicana dne 24. oktobra 2013, 24. redna seja
Občinskega sveta pa dne 18. decembra 2013, ki smo jo končali na prireditvi ob koncu leta
2013.
Občinski svet Občine Žalec je imel v letu 2013 šest rednih sej dne 31. 1. 2013, 21. 3. 2013,
25. 4. 2013, 24. 10. 2013, 21. 11. 2013 in 18. 12. 2013; eno izredno sejo dne 4. 7. 2013 in
dve korespondenčni seji 26. 6. 2013 in 29. 7. 2013.
V skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta občine Žalec je občinski svet na rednih
sejah obravnaval:
- poročilo o izpolnitvi sklepov pretekle seje Občinskega sveta in potrditev zapisnika te seje;
- vprašanja, pobude članov Občinskega sveta in odgovori članom Občinskega sveta na
postavljena vprašanja;
- aktualne informacije, ki ji podajo župan, direktorica in vodje uradov občinske uprave;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Na sejah občinskega sveta so v letu 2013 vprašanja in pobude postavili člani občinskega
sveta: Viktor Mitov, Matjaž Krk, Stanislav Jerman, Jože Krulec, Olga Markovič, Lojze
Posedel, Gregor Vovk Petrovski, Robert Smodej in Vojko Zupanc.
Županu je bilo predloženih 28 vprašanj in pobud. Župan je na vsa postavljena vprašanja in
pobude odgovoril na naslednji seji občinskega sveta. Odgovore na vprašanja, ki so bila
postavljena na zadnji seji v letu 2013 bomo predložili na 24. redno sejo dne 20. februarja
2014.
Aktualne informacije
Župan, direktorica in vodje uradov občinske uprave so člane občinskega sveta na sejah
občinskega sveta v letu 2013 informirali o naslednjih aktualnih zadevah:
Na seji 31. 1. 2013 sta bili predloženi pisni aktualni informaciji o okoljski problematiki v zvezi
s podjetjema: Omko Feniks in Aero Šempeter. Podane so bile ustne informacije o prenovi
starega mestnega jedra Žalca, o poteku priprave občinskega prostorskega načrta ter
prekinitvi javne razgrnitve avtocestne povezave s Koroško in Avstrijo ter o dodelitvi
neprofitnega stanovanja.
Na seji 21. 3. 2013 je bila predstavljena informacija o operativni izgradnji kanalizacijskega
sistema v Občini Žalec.

Na seji dne 25. 4. 2013 so bile predložene pisne informacije o: pomladanskem čiščenju
okolja v Občini Žalec v letu 2013, o pripravi Strategije razvoja občine Žalec za obdobje od
2014 do 2020 in o pripravi območnega razvojnega programa - Regionalnega razvojnega
programa za novo programsko obdobje 2014 do 20120.
Na seji dne 24. 10. 2013 je bila predložena pisna informacije o natečaju Planetu zemlja
prijazna občina 2013, Nagrada za Občino Žalec ter ustna informacijo o poteku del v starem
mestnem jedru mesta Žalec.
Na seji dne 22. 11 2013 sta bili predloženi pisni informaciji o odpravi ugotovljenih
nepravilnosti v registrih (NUSZ, odvoza odpadkov, vodooskrbe in kanalizacije) ter poteku del
v starem mestnem jedru v Žalcu. Člani občinskega sveta so se seznanili tudi z informacijo o
dograditvi in končanju investicije čistilne naprave Kasaze o dokončanju investicije prodajanih
kioskov na tržnici v Žalcu in otvoritvi le teh v začetku meseca decembra 2013, realizaciji
projektov v poslovni coni - Arnovski gozd, realizaciji in razgrnitvah občinskih prostorskih
aktov, realizaciji projekta rušitve objektov na območju vaškega jedra Petrovč, možnostih
pridobitve elektronske informativne lokacijske informacije, izvajanju projektov
medgeneracijske pomoči ter pričetku opravljana storitev prehrane za uporabnike zavetišča in
socialno ogrožene občane.
Na seji dne 18. 12.2013 so bile predstavljene ustne informacije o: javni razgrnitvi podrobnega
prostorskega načrta Dravograd – Šoštanj – Podlog in upoštevanju pripomb Občine Žalec
(izgradnja mostov v Kasazah in Grižah) pri projektu zagotavljanja poplavne varnosti v spodnji
Savinjski dolini in poteku del pri obnovi starega mestnega jedra Žalca.
Poleg teh točk je občinski svet na posameznih sejah obravnaval: predlog Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Žalec za posamezno leto, predloge Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, ki so se nanašala na imenovanja ter priznanja;
predlogi Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta - soglasja k statutom
ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter obravnaval poročila Nadzornega
odbora o izvedenih nadzorih po programu dela Nadzornega odbora občine Žalec;
Občinski svet je v letu 2013 obravnaval in sprejel naslednje sklepe v zvezi z obravnavo
premoženjih zadev občine:
Sklep o ukinitvi javnega dobra: parc. št. 2105/2 k. o. Zalog, parc. št. 1724/19 – pašnik v
izmeri 32 m2 k.o. Gotovlje, parc. št. 1706/3 – pot v izmeri 1.136 m2 k.o. Pongrac, parc. št.
1706/4 – pot v izmeri 1.069 m2 k.o. Pongrac, parc. št. 1708/4 – pot v izmeri 611 m2 k.o.
Pongrac in parc. št. 1714/6 – pot v izmeri 369 m2 k.o. Pongrac, parc. št. 379/11 k.o. Gorica,
parc. št. 379/12 k.o. Gorica;
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Žalec;
Občinski svet je sprejel tri spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2013, dve spremembi Letnega načrta ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 ter Letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2014, ki je sestavni del proračuna za leto 2014.
Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter
priznanja v letu 2013 obravnaval in sprejel naslednje zadeve:
 sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom
»dr. Jožeta Potrate« Žalec;
 sklep o imenovanju namestnice člana občinske volilne komisije;
 sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov (OŠ Petrovče, OŠ
Šempeter, Vrtci občine Žalec, JZ Žalske lekarne in Medobčinska splošna knjižnica
Žalec);
 Sklep o podelitvi priznanj Občine Žalec, soglasje k imenovanju direktorice javnega
zavoda Žalske lekarne Žalec, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete
javnih zavodov OŠ Griže in Glasbena šola Risto Savin Žalec;







seznanitev občinskega sveta s prenehanjem mandata člana občinskega sveta (Robert
Smodej in Gvido Hribar)
Sklep o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta Jasminu Fideršku in Primožu
Salesinu
Sklep o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta, sklep o imenovanju
kandidata - predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče
Celje
Sklep o financiranju političnih strank za leto 2014 in sklepa o višini sredstev za
financiranje stroškov posameznega svetnika (financiranje svetniških klubov) v letu 2014
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda ZKŠT Žalec in
soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec

Nadzorni odbor je v obravnavo predložil: Poročilo o delu Nadzornega odbora za preteklo
leto ter Dokončna poročila Nadzornega odbora o: poslovanju krajevnih ter mestne skupnosti
Žalec v letu 2011.
Občinski svet je v letu 2013:
31. januarja 2013 sprejel naslednje akte:
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve odloka
o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
Odloka o tržnem redu
Pravilnik o olajšavah, oprostitvah in obročnem plačilu komunalnega prispevka
Sklep o pogojih financiranja plačila komunalnega prispevka
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2013
21. marca 2013 sprejel naslednja poročila in akte:
Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2012
Finančne načrte javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013
Kodeks lokalnih funkcionarjev
Statut Občine Žalec
Program dela Občinskega sveta za leto 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine
Žalec v najem (zakup)
Sklep o višini najemnine za prodajni objekt
Sklep o oprostitvi plačila najemnine za gostinske vrtove mestu Žalec
Zahtevo o razlagi statuta in poslovnika občinskega sveta
Sklep za izdajo soglasja Občinskega sveta na podlagi zakona o javnih naročilih (aneks k
pogodbi za celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje: projekt Žalec)

25. aprila 2013 sprejel naslednja poročila in akte:
Sklep o pristopu Občine Žalec k podpisu konvencije županov
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012
Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. za leto 2012
Poslovno poročilo Razvojne agencije Savinja Žalec za leto 2012

Letni poročili Centra za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS in Sklada dela
Savinjske regije za leto 2012
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2012 v občini Žalec in
finančni načrt za leto 2013
Finančne načrti javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013 (Zdravstveni
dom dr. Jožeta Potrate Žalec, Javni zavod Žalske lekarne Žalec in UPI ljudska univerza
Žalec)
Poslovni načrt družbe Zeleno zlato d. o. o. za leto 2013 (občinski svet se je seznanil z
načrtom)

24. oktobra 2013 sprejel naslednja poročila in akte:
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine
Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - Spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 –
Pongrac
Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci
Občine Žalec v šolskem letu 2013/2014
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri
odmeri in plačilu komunalnega prispevka
Sklep o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka, odmerjenega na
podlagi izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč za obvezno priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
Obvezno razlago 7. odstavka 73. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Žalec

22. novembra 2013 sprejel naslednja poročila in akte:
Informacijo o varnostni situaciji v Občini Žalec;
Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec
– Zahod«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del
območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska
Petrovče vzhod
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja
Šempeter
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007-2013

18. decembra 2013 sprejel naslednja poročila in akte:
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
(druga obravnava)
Sklep o cenah gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (SIMBIO d.o.o.) za zbiranje,
obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
Sklep o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja
dela EUP ŽA 1/7 (Žalec zahod) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2014
Poročilo o stanju oskrbe s pitno vodo v Občini Žalec
Terminski program sej Občinskega sveta za leto 2014
Na 1. izredni seji občinskega sveta dne 4. Julija 2013 je občinski svet sprejel naslednja
poročila in akte:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v
Drešinji vasi
Poročilo o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnji
Savinjski dolini v letu 2012
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti
Občine Žalec
Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in
plačilu komunalnega prispevka
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno
vodo v Občini Žalec in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žalec
Sklep o cenah pokopaliških storitev (prispevek za urejanje pokopališč) za pokopališča
Občine Žalec
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pogodbo o ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne
infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec
Na 2. korespondenčni seji dne 26. 6. 2013 je občinski svet obravnaval mnenje k imenovanju
Pavčnik Marije, kandidatke za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Griže.
Na 3. korespondenčni seji dne 29. 7. 2013 je občinski svet potrdil sprejetega Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec in sprejetega Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Žalec.
Program dela občinskega sveta za leto 2013 je bil realiziran na področju temeljnih in
finančnih aktov.
V poglavju akti s področja urejanja prostora in gospodarstva je bilo v celoti realizirano
podpodročje gospodarstvo.
Predlogi aktov na področju urejanja prostora (ki so ostali nerealizirani) so bili v program dela
uvrščeni na željo investitorjev, drugi nerealizirani pa so zaradi objektivnih pogojev uvrščeni v
program za leto 2014.

Zaradi spremembe zakonodaje ni več pravnih podlag za določanje višine vrednosti točke za
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
V poglavju akti s področja gospodarskih javnih zadev sta ostala nerealizirana Odlok o
kategorizaciji občinski cest, zaradi objektivnih razlogov (soglasja ministrstva) in odlok o javni
snagi in videzu naselij (preimenovan), ki sta uvrščena v program dela za leto 2014.
Zadeve iz poglavja negospodarskih zadev so bili realizirane, razen zadev, ki so bile pogojene
s spremembo zakonodaje, to so statusne spremembe v javnih zavodih ter spremembe
zakona, ki so narekovale pripravo pravilnika o dodelitvi subvencionirane prehrane v osnovnih
šolah.
Iz poglavja Poročila informacije, programi, analize je ostala nerealizirana Strategija razvoja
Občine Žalec v obdobju 2014 do 20120, kamor vključujemo tudi program športa za leto
2013, lokalni program mladih v občini Žalec od 2014 do 2020 in stanovanjski program
Občine Žalec za obdobje 2013 – 2020. Predlog strategije bomo predložili v obravnavo na
prvo redno sejo v letu 2014. Prav tako smo v program dela občinskega sveta za leto 2014
vključili tudi Poročilo o stanju okolja v Občini Žalec.
Zaradi preglednosti smo odločitve sprejete na podlagi programa dela za leto 2013 označili z
odebeljenem tiskom. Zadeve, ki jih je občinski svet obravnaval in sprejel na svoji sejah v letu
2013 in niso bile določene v programu dela pa so v normalnem tisku.
Občinskemu svetu predlagamo, da poročilo o realizaciji programa za leto 2013 sprejme.
Pripravila:
Darja Orožim

predlog
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13) in 96. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 92/13) je Občinski svet Občine Žalec na
svoji seji redni seji dne 20. februarja 2014 sprejel naslednji

PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2014

I.
Okvirni program dela upošteva program dela občinske uprave za tekoče leto in druge
predloge za razpravo ter odločanje v občinskem svetu in opredeljuje prednostne naloge. Pri
tem zagotavlja smotrno povezavo posameznih obravnav pri postopku sprejemanja aktov.
Na podlagi programa dela Župan uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej občinskega
sveta.
Z letnim programom dela Občinskega sveta se zagotavljajo pogoji za delovanje Občinskega
sveta Občine Žalec in Občine Žalec.
Program zajema obravnavo tematike na področju delovanja in financiranja občine, zavodov
in javnih podjetij katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec in drugih
posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, gospodarjenje z občinskim
premoženjem, obravnavo in sprejemanje in dopolnjevanje odlokov in drugih aktov občine,
sprejemanje poročil, informacij, strategij, programov ter drugo aktualno problematiko.
Odbori in delovna telesa oblikujejo in medsebojno usklajujejo svoje programe v skladu s
programom dela občinskega sveta.
Seje občinskega sveta so praviloma ob četrtkih in so določene v terminskem programu.
II.
V letu 2014 se bo Občinski svet Občine Žalec sestal na sejah, ki so določene v Terminskem
programu sej občinskega sveta za leto 2014.
Seje občinskega sveta sklicuje župan v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine
Žalec.
III.
V skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta občine Žalec se na vsako sklicano redno
sejo občinskega sveta uvrstijo naslednje točke dnevnega reda:
-

poročilo o izpolnitvi sklepov pretekle seje Občinskega sveta in potrditev zapisnika te seje;
vprašanja, pobude članov Občinskega sveta in odgovori članom Občinskega sveta na
postavljena vprašanja;
aktualne informacije, ki ji podajo župan, direktorica in vodje uradov občinske uprave;

Poleg teh točk se po potrebi in na predlog pristojnih predlagateljev uvrstijo na dnevni red sej
še naslednje točke:
-

predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za posamezno leto;
predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja;
predlogi Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta - soglasja k
statutom ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij;
obravnava poročil Nadzornega odbora o izvedenih nadzorih po programu dela
Nadzornega odbora občine Žalec;
obravnava poročil o končanih projektih in večjih investicijah
V.
Občinski svet Občine Žalec bo v letu 2014 obravnaval naslednje predloge aktov:
VOLITVE

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup) (februar 2013)
Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v
Občini Žalec (maj 2014)
FINANČNI AKTI:
Predlog odloka o zaključnem račun proračuna Občine Žalec za leto 2013 (maj 2014)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka k o kriterijih in merilih za financiranje
ožjih delov Občine Žalec (junij 2014)
AKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSTVA
Gospodarstvo:
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Žalec za programsko obdobje 2014 -2020; (junij 2014)
Urejanje prostora:
Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih zelenih površin; (marec 2014)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta za območje
oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Sadeks)
Predlog Odloka o OPPN severovzhodnega dela Šempeter
Predlog Odloka o OPPN za območje Liko Liboje
Predlog Odloka OPPN - spremembe in dopolnitve ZN Ferralit - Omco Feniks
Predlog Odloka OPPN - spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
Predlog Odloka o spremembah OPPN PC AG
Predlog Odloka OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za
obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
AKTI S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žalec; (junij 2014)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni
ureditvi v Občini Žalec (februar 2014)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (maj 2014)

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec (maj 2014)
Predlog Odloka o koncesiji za vzdrževanje javnih občinskih cest (junij 2014)

AKTI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV:
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda II. osnovna šola Žalec*
Predlog Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Risto Savin Žalec*
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI
ljudske univerze Žalec*
Predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec*
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Griže *
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Petrovče*
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini *
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda I. osnovna šola Žalec*
Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu. (maj 2014)
Predlog cene storitev na področju predšolske vzgoje*
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik za vrednotenje programov na področju
socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec (februar 2014)
Predlog sklepa o javni infrastrukturi v Občini Žalec na področju kulture
* predlogi aktov bodo poslani v proceduro, v kolikor bodo spremembe na področju zakonov s področja izobraževanja in javnih
financ spremenjena, kot je načrtovano

POROČILA, INFORMACIJE, PROGRAMI, ANALIZE
Predlog celovite razvojne strategije v Občini Žalec v obdobju 2014 do 2020
Predlog programa športa za leto 2014 (februar 2014)
Program mladih za obdobje 2014 – 2020 (skupaj s strategijo OŽ)
Lokalni program kulture za obdobje 2014 – 2020. (skupaj s strategijo OŽ)
Predlog stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020; (skupaj s
strategijo OŽ
Trajnostni energetski akcijski načrt za Občino Žalec (SEAP) v okviru pristopa k Konvenciji
županov (maj 2014)
Poročilo o stanju okolja v občini Žalec
Obravnava in sprejem poslovnih poročil za leto 2013 in finančnih načrtov za leto 2014 za
javne zavode s področja negospodarstva, ki so sofinancirana iz proračuna (marec 2014)
Obravnava poslovnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2013 in finančnega načrta
za leto 2014
Obravnava rezultatov poslovanja gospodarskih subjektov Občini Žalec leto 2013
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2013 in finančni načrt za
leto 2014; (maj 2014)
Obravnava poslovnega poročila Javnega komunalnega podjetja JKP d.o.o. Žalec za leto
2013
Poročilo o delu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Informacija o prenovi starega mestnega jedra v Žalcu

Informacija o pomladanski akciji čiščenja okolja 2014

VI.
Poročilo o polletni realizaciji proračuna bo svetnikom predloženo po elektronski pošti v
mesecu septembru 2014.
VII.
Predlagatelj je določen s poslovnikom Občinskega sveta.
Pripravljavec posameznega gradiva, ki ga predlaga Župan je Občinska uprava – pristojni
urad Občinske uprave, oziroma drug strokovni pripravljavec, ki ga za to pooblasti Občina
Žalec.
Pripravljavec gradiva mora gradivo za posamezno točko dnevnega reda seje sveta oziroma
njegovih delovnih teles pristojnemu organu posredovati tri delovne dni pred nameravanim
sklicem seje, v papirni in elektronski obliki, Gradivo mora biti pripravljeno po vzorcu, ki je
priloga tega programa.
Sestavni del arhivskega izvoda za predloženi akt je tudi verifikacija, akta oziroma drugega
gradiva za obravnavo na seji občinskega sveta, ki se vloži v zbirko dokumentarnega gradiva
za predloženi akt.
Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora pripraviti gradivo za elektronsko objavo v
enem dokumentu, razen obsežnejših grafičnih prilog.
Gradivo v elektronski obliki mora biti posredovano v enem izmed naslednjih formatov:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Power Point, OpenDocument
format, PDF, JPEG ali TIFF.
Sestavni del programa je tudi vzorec predloga dopolnitve akta (amandma na predlog akta) in
vzorec vprašanja oziroma pobude člana občinskega sveta
Program s prilogami se objavi na spletni strani Občine Žalec.
VIII.
Župan Občine Žalec lahko na dnevni red posamezne seje uvrsti tudi druge točke dnevnega
reda.
V primeru upravičenih razlogov, lahko Župan posamezne točke, predvidene s tem
programom, ne uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta oziroma jih predvidi za kasnejši
termin.
IX.
Program dela se objavi na spletni strani Občine Žalec.
Številka: 62-02-0008/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Janko Kos

VZOREC 1
ŽUPAN

OBČINA
ŽALEC

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64

Številka : (klasifikacijska številka zadeve)
Datum:

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA:

Predlog (naziv akta in faza obravnave)
(npr. Odlok tržnem redu (prva obravnava ) ali
(druga obravnava)

PRAVNA PODLAGA:

20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS
št. 29/13)

NAMEN:

Obravnava in sprejem odloka

OCENA STANJA:

napišete oceno stanja na področju ki, se
ureja, z enim ali največ dvema stavkoma;

RAZLOGI ZA SPREJEM:

napišete razloge za sprejem z enim ali največ
dvema stavkoma;

NAČELA IN CILJI:

opredelite načela in cilje z enim ali največ
dvema stavkoma;

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu občine Žalec so oziroma ni
finančnih posledic (če so navedite, da so
sredstva v proračunu zagotovljena)

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec (ali drug predlagatelj)

POROČEVALEC:

Predlog odloka bo na seji obrazložil (ime in
priimek razlagalca in njegov naziv)

DELOVNO TELO, KI
OBRAVNAVA AKT OZIROMA
GRADIVO IN POROČA
OBČINSKEMU SVETU:

Predlog odloka bo na svoji seji obravnaval
(napišete naziv delovnega telesa ter njegovega
predsednika oziroma drugega pooblaščenca, ki
bo stališče delovnega telesa predstavil na seji
občinskega sveta)

ŽUPAN

OBČINA
ŽALEC

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64

Številka : (klasifikacijska številka zadeve)
Datum:

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA: PREDLOG AKTA (ODLOKA, PRAVILNIKA, SKLEPA)
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta Občine
Žalec (Uradni list RS št. 92/13) posredujemo, predlog akta (navedete ime akta) in fazo
obravnava (prva obravnava) ali (druga obravnava) za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki
bo ______________________(datum seje).
Predlog odloka bo na seji Občinskega sveta obrazložil (ime in priimek ter naziv, oziroma
funkcija).
PREDLOG SKLEPA (vzorec):
Občinski svet sprejme (ime akta) (prva obravnava) ter ga posreduje v ____ dnevno javno
obravnavo v predloženem besedilu.
Občinski svet sprejme (ime akta) (druga obravnava) v predloženem besedilu.
VODJA URADA (ime urada)
(ime in priimek)
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
(ime in priimek)

Ž U P A N
(ime in priimek)

Priloga:
Predlog akta z obrazložitvijo
Posredovano:
naslovniku, po e pošti
objavljeno na spletni strani Občine Žalec
zbirka dokumentarnega gradiva

V premeru, da je predlagatelj akta član občinskega sveta, se v glavi dopisa nevede ime
in priimek člana občinskega sveta, v desnem kotu spodaj pa ime in priimek člana
občinskega sveta in podpis.
V nadaljevanju predloga se predloži:




obrazložitev predloga akta z navedbo in podpisom pripravljavca ter vsebina
členov v obliki predpisa z navedbo faze obravnave (prva obravnava) ali (druga
obravnava) – v skladu s poslovnikom se predlog akta predloži v enem dokumentu;
poročilo, informacija, program, načrt oziroma drugo gradivo
VZOREC 2

Strokovna verifikacija gradiva za obravnavo na seji Občinskega sveta
Naziv akta oziroma gradiva za obravnavo na seji Občinskega sveta:

Datum predložitve direktorici Občinske uprave:

Vodja pristojnega urada
(strokovni predlagatelj):

Vodja urada za javne finance
(če ima predpis finančne posledice):

__________________________

Vlasta Simonič

(ime in priimek)

Žalec, dne

Žalec, dne

Podpis.____________________

Podpis.____________________

Javni uslužbenec, ki je akt pripravil
(nosilec spisa):

Vodja Urada za premoženjske, pravne in
splošne zadeve (pravni pregled
predpisa):

(ime in priimek)

Žalec, dne
Podpis:

Jože Golič
Žalec, dne

Podpis.____________________
Javni uslužbenec – Višja svetovalka za
zadeve občinskega sveta:
Darja Orožim
Žalec, dne
Podpis:

VZOREC 3

ŽUPAN
ČLAN OBČINSKEGA SVETA (ime in priimek)
DELOVNO TELO (naziv delovnega telesa)
AMANDMA
(nevede se ime predloga akta, na katerega se vlaga amandma)
Na podlagi 117. ter (123. 135.) člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 92/2013) predlagam naslednji amandma, spremembe in dopolnitve:
Predlagam, da se predlogu akta (navede se ime predloga akta):
Primer 1:
(npr. 27. člen spremni in se glasi:
» Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati
pa se prične z dnem konstituiranja občinskega sveta izvoljenega na lokalnih volitvah 2014.«
Primer 2:
(pri vložitvi amandmaja za predlog proračuna je potrebo upoštevati proračunsko ravnovesje;)
(npr. predlagam zmanjšanje proračunske postavke na kontu številka________ v višini ____
evrov in povečanje proračunske postavke na kontu____________ v višini.
Obrazložitev (primer obrazložitve)
(primer obrazložitve amandmaja)
Predlagatelj amandmaja se s predlagano vsebino predloga 27. člena akta (navesti ime akta)
ne strinjam, zato predlagam dopolnitev akta (navesti ime akta).
Menim, da sredi mandata tega občinskega sveta ni primerno, da se spreminja število in
sestava delovnih teles občinskega sveta in predlagam, da bi delovna telesa občinskega
sveta in njihova sestava ostala nespremenjena do konca tega mandata.
Zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme amandma, da odlok prične veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in da se uporablja z dnem konstituiranja
občinskega sveta izvoljenega na lokalnih volitvah 2014.
(primer obrazložitve amandmaja ne predlog proračuna)
V krajevni skupnosti že vrsto let ugotavljamo akutno pomanjkanje parkirnih prostorov v
trškem jedru kraja, zato je nujno urediti parkirišča na lokaciji ob lokalni cesti vrtec – gasilski
dom. Za financiranje navedene investicije predlagam zmanjšanje proračunske postavke na
kontu številka__________ v višini _______evrov in povečanje proračunske postavke na
kontu__________v višini_______ evrov.
Prepričan sem, da omenjena sredstva Občini Žalec oziroma proračunu ne povzročajo pri tej
spremembi velikih težav, krajevni skupnosti pa se omogočilo relativno znosno življenje ob
nenormalni gostoti prometa.
Predlagam občinskemu svetu, da amandma sprejme.

Kraj, in datum:

NAZIV IN PODPIS PREDLAGATELJA
(ime in priimek)

Predloženo:
Županu Občine Žalec
Občinskemu svetu

(Skrajni rok za vložitev amandmaja je en dan pred sklicano sejo občinskega sveta; v primeru, da
predlagatelj vlaga amandma na predlog proračuna se amandma vloži tri dni pred sklicano sejo
občinskega sveta;)

VZOREC 4
OBČINSKI SVET

OBČINA ŽALEC

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

VPRAŠANJE, POBUDA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC
Podpisani______________________________________________član občinskega
Občine Žalec dajem naslednje (obkroži):




vprašanje
pobudo

Vprašanje oz. pobuda je bila postavljena na ___ seji Občinskega sveta dne
______________.
Podpis člana občinskega sveta

