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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽALEC

ZADEVA: PREDLOG IN REALIZACIJA
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Žalec (Uradni list RS št. 92/13 in 63/20) posredujemo predlog Programa dela Občinskega
sveta za leto 2021(druga obravnava), ki ga bo Občinski svet obravnaval na svoji 17. redni seji
dne 24. marca 2021.
Predlog bo na seji občinskega sveta obrazložila Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve
občinskega sveta.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2021
(druga obravnava) v predloženem besedilu.
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek Rehar

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

predlog
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 in 63/20) je Občinski svet
Občine Žalec na svoji seji __. redni seji dne _________sprejel naslednji
PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2021
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 sredah in so določene v terminskem programu.
II.
V letu 2021 se bo Občinski svet Občine Žalec sestal na sejah, ki so določene v Terminskem
programu sej občinskega sveta za leto 2021.
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 poda župan, oziroma po njegovem pooblastilu 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 premoženjskih zadev Občine Žalec;
predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja;
predlogi Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta;

-

-

obravnava poročil Nadzornega odbora o izvedenih nadzorih po programu dela
Nadzornega odbora Občine Žalec in poročila o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora
in seznanitvijo s programom dela Nadzornega odbora;
obravnava poročil o končanih projektih in večjih investicijah;
IV.
Občinski svet Občine Žalec bo v letu 2021 obravnaval naslednje zadeve:
I.

POLLETJE LETA 2021:

FINANČNI AKTI:
• Predlog Odloka o zaključnem račun proračuna Občine Žalec za leto 2020;
AKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSTVA
• Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje
• Predlog odloka o OPPN Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec
zahod - 2 sprememba.
• Predlog Odloka o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske
soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec;
• Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
AKTI S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV
• Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
• Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju
objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
• Predlog Odloka za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v občini Žalec
• Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Žalec
AKTI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV:
• Obravnava analize ponudnikov in potrditev izbranega ponudnika vključno s potrditvijo
pogodbe o javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtec Žalec zahod
• Predlog cen storitev v VVZ Vrtci Občine Žalec;
• Predlog cen storitev Pomoč družini na domu;
• Soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto
2021/2022;
• Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022;
POROČILA, INFORMACIJE, PROGRAMI, ANALIZE
• Letna poročila za 2020 za javne zavode s področja negospodarstva, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec;
• Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2020;
• Letno poročilo Razvojne agencije Savinja za leto 2020;
• Letno poročilo družbe SIPRO d. o. o. za leto 2020;
• Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2020;
• Poročilo o realizaciji programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
letu 2020 in plan dela s finančnim načrtom za leto 2021;
• Poročilo o varnostni situaciji v Občini Žalec;
• Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v Občini Žalec in Poročilo o
delu prostovoljnih gasilskih društev v Občini Žalec v letu 2020;

•
•
•
•

Poročilo o delu zvez društev v letu 2020;
Poročilo o delu Mladinskega sveta občine Žalec;
Obravnava rezultatov poslovanja gospodarskih subjektov Občini Žalec za leto 2020;
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest;
II.

POLLETJE LETA 2021:

FINANČNI AKTI:
• Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto
2021;
AKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSTVA
• Predlog Odloka o OPPN SD UN SMJ V ŽALCU;
• Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1;
• Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjske soseske Godomlja Žalec;
• Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN industrijskega območja SIP Šempeter;
• Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter – novelacija
obstoječega Odloka, skladno z novo zakonodajo
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Liboje S – novelacija
obstoječega Odloka, skladno z novo zakonodajo;
• 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« - novelacija obstoječega Odloka,
skladno z novo zakonodajo;
• Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
•

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Žalec
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec.

AKTI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV:
• Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih
za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini
Žalec;
• Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu;
V.
Poročilo o polletni realizaciji proračuna bo svetnikom predloženo po elektronski pošti v mesecu
juliju 2021.
VI.
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.
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, tiskano enostransko, 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.
VII.
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.
VIII.
Program dela se objavi na spletni strani Občine Žalec.
Številka: 32-0013/2020
Žalec, dne 24. marca 2021

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Janko Kos

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 (123. 135.) člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
92/2013) predlagam naslednji amandma, spremembe in dopolnitve:
Predlagam, da se v 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 2019.«
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 2019.
(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;)

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
________________________________

Obrazložitev:
V poglavju akti s področja urejanja prostora in gospodarstva prvem in drugem polletju
leta 2020 so ostale nerealizirane naslednje zadeve:
• Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec;
• Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Žalec;
• Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1;
• Predlog Odloka o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske
soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec;
• Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje;
• Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjske soseske Godomlja Žalec;
• Predlog Odloka o OPPN Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec
zahod - 2 sprememba;
• Predlog Odloka o OPPN SD UN SMJ V ŽALCU;
• Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter– novelacija
obstoječega Odloka, skladno z novo zakonodajo;
• Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občini Žalec;
Nerealizirane zadeve iz 2020 smo vključili v program dela Občinskega sveta za leto 2021.
V poglavju akti s področja gospodarskih javnih služb v prvem in drugem polletju leta
2020 so ostale nerealizirane naslednje zadeve:
• Predlog Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju občine Žalec;
Predlog Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju občine Žalec bo predložen na sejo občinskega sveta v mesecu februarju 2021.
V poglavju akti s področja negospodarskih javnih služb v prvem in drugem polletju leta
2020 so ostale nerealizirane naslednje zadeve:
• Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih
za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec;
• Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu;
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za
sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec, ni
bil realiziran v letu 2020 saj je bilo v sodelovanju z mladimi usklajeno, da se bo pristopilo k
spremembi pravilnika po konstituiranju Javnega zavoda za mladinsko dejavnost (direktor
nastopil funkcijo 1. 11. 2020) in aktivnem delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec.
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu – k
predlogu odloka o javno zasebnem partnerstvu za Prenovo kompleksa Savinove hiše v Žalcu
se v letu 2020 glede na omejevanje dejavnosti na področju kulture/turizmu in razmer na trgu
zaradi Covid-19 ni pristopilo.
Občinski svet Občine Žalec je na svoji 16. redni seji dne 3. februarja 2021 sprejel predlog
Programa dela občinskega sveta za leto 2021 ter ga posredoval v 15-dnevno javno obravnavo.
Javna obravnava je potekla 15. februarja 2021. V času javne obravnave nismo prejeli pripomb
na predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2021, zato Občinskemu svetu
predlagamo, da ga obravnava in sprejme v predloženem besedilu.
Pripravila:
Darja Orožim

