
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17) in 96. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 92/13) je Občinski svet Občine 
Žalec na svoji 9. redni seji dne 18. decembra 2019 sprejel naslednji  
 

 
TERMINSKI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2020 

 
 

I. 
 

Terminski  program rednih sej Občinskega sveta Občine Žalec v mandatnem obdobju 2018 do 
2022 v letu 2020 je naslednji: 

Občinski svet se bo sestal na rednih sejah občinskega sveta in sicer:  

10. redna seja Občinskega sveta dne 5. februarja 2020 
11. redna seja Občinskega sveta dne 25. marca 2020 
12. redna seja Občinskega sveta dne 22. aprila 2020   
13. redna seja Občinskega sveta dne 17. junija 2020   
14. redna seja Občinskega sveta dne 28. oktobra 2020    
15. redna seja Občinskega sveta dne 18. novembra 2020 
16. redna seja Občinskega sveta dne 16. decembra 2020   

II. 

Slavnostna seja Občinskega sveta v počastitev praznika Občine Žalec bo 6. septembra 2020.  

III. 

Izredne seje občinskega sveta se bodo sklicevale v skladu z določili 36. člena Poslovnika 
Občinskega sveta občine Žalec. 

IV. 

Terminski program se objavi na spletni strani Občine Žalec. 
 
 
 
Številka:032-0021/2019 
Žalec, dne 18. decembra 2019  

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 
Janko Kos l. r. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Obrazložitev terminskega programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto  
 
V skladu z določili 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec Občinski svet 
vsako leto na predlog Župana sprejme Terminski program dela za posamezno leto.  

Občinski svet bo imel po Terminskem programu dela za leto 2020 sedem rednih sej: 
10. redna seja Občinskega sveta dne 5. februarja 2020 
11. redna seja Občinskega sveta dne 25. marca 2020 
12. redna seja Občinskega sveta dne 22. aprila 2020   
13. redna seja Občinskega sveta dne 17. junija 2020   
14. redna seja Občinskega sveta dne 28. oktobra 2020    
15. redna seja Občinskega sveta dne 18. novembra 2020 
16. redna seja Občinskega sveta dne 16. decembra 2020   
 
V predlogu proračuna Občine Žalec za leto 2020 so zagotovljena sredstva za delovanje 
Občinskega sveta Občine Žalec. Redne seje Občinskega sveta bodo v mesecu 
februarju, marcu, aprilu, juniju, oktobru, novembru in decembru . 
Slavnostna seja občinskega sveta bo 6. septembra 2020.  
Izredne seje občinskega sveta se bodo sklicevale v skladu z določili  36. člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Žalec.  
Terminski program bomo objavili na spletni strani Občine Žalec. 
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Terminskega programa dela za leto  
obravnava in sprejme v predloženem besedilu. 

 


