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OBČINA ŽALEC
ŽUPAN
Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Občinski svet Občine Žalec je na svoji 4. redni seji dne 17. decembra 2014 obravnaval in sprejel
Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2015, ter ga posredoval v javno razpravo do 6.
januarja 2015.
V odprtem roku vam posredujem naslednje
PRIPOMBE IN PREDLOGE NA PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2015.

V poglavju POROČILA, INFORMACIJE, PROGRAMI, ANALIZE ali pa v katerem drugem ustreznem
poglavju » predloga programa dela….« naj se doda:

1. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA SPV ZA LETO 2014 IN PLAN DELA S
FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2015.
2. POROČILO O DOPOLNJENEM PREDLOGU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI – HIDROLOŠKO
HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ( oktober – november 2015 ).
3. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE ŽALEC ZA LETO 2014.
4. POROČILO O IZVAJANJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA TER POŽARNE VARNOSTI V OBČINI
ŽALEC IN POROČILO O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V OBČINI ŽALEC V LETU
2014
5. SKLEP O VIŠINI DODELJENIH NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV ZA OBSTOJEČE OBJEKTE V OBČINI ŽALEC ZA LETO
2015.

O B R A Z L O Ž I T E V:
Ad/1 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil imenovan na seji OS Občine Žalec dne 17.
decembra 2014 v sestavi petnajstih članov iz različnih področij delovanja, ki se navezujejo na
problematiko prometne varnosti in preventive v najširšem smislu. Naloge, ki jih mora SPV na lokalni
ravni opravljati in jih predvideti v vsakoletnem PROGRAMU DELA so strnjeno naštete v 6. Členu
Zakona o voznikih UL RS štev. 109/10 in 25/14, kot tudi v ustreznih občinskih aktih in predpisih.
Varnost v cestnem prometu je tako pomemben segment našega sobivanja, da mora v lokalni
skupnosti imeti pomembno mesto. To bomo zagotovili tudi tako, da bo prometna varnost ustrezno
umeščena v delovanje Občinskega sveta in tudi v delovanje SPV kot posvetovalnega telesa župana.
Zelo priporočljivo in za uspešno delo SPV na lokalni ravni je izdelati in sprejeti POSLOVNIK O DELU
SVETA ZA VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE ŽALEC. S tem aktom bi SPV podrobneje opredelil
področje svojega delovanja, organe, organizacijo, delovna telesa, naloge strokovnega sodelavca,
programiranje dela, potek sej, javnost dela, finančna sredstva itd.
Ad/2 Poplavna problematika na skoraj celotnem območju države se je v zadnjem obdobju pokazala v
vsej svoji razsežnosti. Razsežnost katastrofalnih posledic poplav in z njimi povezanih še drugih
problemov se odraža tudi v ravnanjih Ministrstva za okolje in prostor. Zato ni slučajnost, da so med
prioritetami tega ministrstva uvrščeni - » Protipoplavni ukrepi na celotnem področju države - izvedba
strateških in izvedbenih načrtov za vzdrževanje vodotokov, protipoplavnih ukrepov ter namakalnih
sistemov.« Tako zapisano je v vrhu prioritet Ministrstva za okolje in prostor. Iz poplavne ogroženosti
pa ni izvzeta naša Spodnja Savinjska dolina, ki pa poleg tega mora reševati vzporedno tudi problem
namakanja kmetijskih zemljišč. Pričakovati je, da se bodo ekstremne podnebne razmere v
prihodnosti povečevale in bo posledično še več poplav in suš. V kolikor bo pristojno Ministrstvo
pripravilo obljubljene hidrološke študije do jeseni leta 2015 in bo pripravljen dopolnjen predlog
državnega prostorskega načrt (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini je
potrebno, da se v vse postopke, javne predstavitve, razgrnitve, zavzemanja stališč in sklepov nujno
vključi lokalna skupnost tudi preko Občinskih svetov občin Spodnje Savinjske doline. Zaradi tega je
opisano problematiko potrebno vnesti v plan dela OS Občine Žalec za leto 2015.
Ad/3 Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti se v veliki meri izvaja prav preko krajevno pristojnih
Policijski postaj. Predlog, da se v Program dela OS Občine Žalec za 2015 uvrsti poročilo o delu
Policijske postaje Žalec je prav v tem, da se širša javnost seznani s široko tematiko varnosti v
lokalnem okolju, ter da se na podlagi njihovih ugotovitev sprejme ustrezne ukrepe, stališča, sklepe
ipd. Mogoče bi bilo potrebno resno razmisliti o npr. »Varnostnem sosvetu«, ki bi bil projekt
partnerskega sodelovanja med Občino Žalec in PP Žalec. ( Opomba: Takšni projekti v nekaterih
občinah že uspešno delujejo in so primer dobrih praks).
Ad/4 Delovanje Prostovoljnih gasilskih društev v Občini Žalec gotovo zasluži posebno mesto v letnem
programu dela OS Občine Žalec, saj je glede na obseg njihovega delovanja potrebno njihovemu delu
in zagotavljanju pogojev za delo posvetiti kar največjo pozornost. Glede na to, da v Občini Žalec
deluje štirinajst društev si njihovo delo zasluži posebno predstavitev pred člani OS v letu 2015.

Ad/5 Občinski svet Občine Žalec je na seji dne 17. decembra 2014 obravnaval predlog Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec katerega cilj je da
se natančno predvidi način odvajanja komunalnih odpadnih voda. Sedaj razpolagamo s podatki o
možnih tehnično - tehnoloških izvedbah in ekonomsko – finančnih upravičenostih. Določeni so roki,
ki jih postavlja Nacionalni operativni program, usklajen z EU direktivami s tega področja. Objekti, ki se
lahko priključijo na sisteme odvajanja odplak bodo svoje odplake odvajali v kanalizacijski sistem s
centralno čistilno napravo, preostali bodo morali poiskati druge ustrezne rešitve predvidene v
okoljskih in gradbenih zakonih. V največji meri se bo te probleme reševalo z tako imenovanimi malimi
čistilnimi napravami. Z njimi bo problem odpadnih voda reševal posameznik ali pa se bo več
interesentov združilo v investiciji za malo čistilno napravo. Strošek za vgradnjo male čistilne naprave
bo zahteval od posameznikov znaten finančni vložek. Zato je na mestu razmislek o tem, da lokalna
skupnost finančno in z informacijami pomaga občanom pri izvedbi takšnega projekta. Zaradi tega je
že v letu 2015 predvideti pogoje in višino nepovratnih finančnih sredstev do katerih bi bili upravičeni
investitorji izgradnje malih čistilnih naprav.

Terminski plan dela Občinskega sveta občine Žalec je bil sprejet na seji OS dne 17. decembra 2014. V
letu 2015 je predvideno, da se bo OS sestal na šestih sejah od tega na treh v prvem polletju, na treh
pa v drugem polletju 2015. Vsebina obravnavanih aktov in gradiv je določena v Programu dela
občinskega sveta za leto 2015.

PREDLAGAM še razmislek o tem, da se:
Program dela občinskega sveta za leto 2015 pripravi tako, da je za vsako od predvidenih šestih sej
OS naveden okvirni program obravnavanih točk dnevnega reda s tem, da se navede ali gre za
predlog odloka, sklepa, poročila, pravilnika, plana dela, letnega poročila ali še česa drugega.
V kolikor pa takšna oblika ni možna, predlagam, da se Program dela razdeli vsaj na zasedanja OS v
prvi polovici leta in v drugi polovici leta. Tako bi bili že vnaprej vsaj okvirno seznanjeni s časovno
predvidenimi obravnavami posameznih aktov.
Takšen način planiranja sej po datumu in vsebini ali pa razdeljen v dva dela ni v nasprotju z določili
STATUTA ali pa POSLOVNIKA Občinskega sveta. Dopuščene so vse možnosti, da se po potrebi
predlagani PROGRAM dopolnjuje in spreminja , ter se ne posega v pristojnosti župana, ki je že po
STATUTU pristojen za predlaganje odlokov in drugih aktov iz pristojnost i OS.

Žalec, 22. December 2014

Stanislav Jerman
Občinski svetnik

