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Številka: 032-0005/2022 
Datum: 7/2-2022 

 
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 
23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI  BO V SREDO, DNE 16. FEBRUARJA 2022 OB 13. 

URI V DVORANI DOMA II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU 
 

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje z dne 15. decembra 2021 ter potrditev zapisnika 

te seje 
2. Predlog premoženjskih zadev 
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (prva obravnava)  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 

2021 (prva in druga obravnava) 
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Šempeter ob Strugi (druga obravnava)  
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, 

projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec  
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem 

ob rojstvu otroka (prva in druga obravnava)  
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi občinske denarne 

socialne pomoči v Občini Žalec (prva in druga obravnava) 
9. Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2022 
10. Predlog: 

 Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (druga obravnava)   

 cenika plakatiranja  
11. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom 

»dr. Jožeta Potrate« Žalec  
12. Obravnava Poročila o financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 2021. 
13. Obravnava Poročila o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za 

leto 2021 
14. Obravnava Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Žalec: 

 za Zaključni račun OŽ za leto 2019 

 za Združenje hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020 

 za Društvo savinjskih vinogradnikov za leto 2019 in 2020. 
15. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2021 

in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2022 
16. Aktualne informacije 
17. 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 22. redne seje Občinskega sveta z dne z dne 15. decembra 2021 in  
zapisnik te seje sta priložena. 
 
K 2. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog premoženjskih zadev 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 (prva obravnava) 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 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (prva in 
druga obravnava) bo članom Občinskega sveta obrazložila mag. Gabrijela Vodnik, vodja Urada za javne 
finance. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. Stališče 
Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. Stališče Odbora 
za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Slavko Ivezič. Stališče Odbora za 
finance, proračun in premoženje bo na seji podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
K 5. in 6. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Šempeter ob Strugi (druga obravnava) in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini 
Žalec bo na seji predstavil Borut Sitar, namestnik vodje Urada za prostor in gospodarstvo. Na sejo smo 
povabili tudi predstavnika izdelovalca predloga odloka. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
K 7., 8., 9., 12. in 13. točki predloga dnevnega reda: 
Prelog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu 
otroka (prva in druga obravnava), predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi 
občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (prva in druga obravnava), predlog Letnega programa 
športa v Občini Žalec za leto 2022, poročilo o financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 
2021 in poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2021 bo na seji 
predstavila 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 10. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (druga obravnava) in cenik plakatiranja bo 
na seji podal Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
K 11. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec je občinskemu svetu predložila Komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega 
sveta. Stališče komisije bo na seji podala Vladimila Dobnik, predsednica komisije. 
 
K 14. in 15. točki predloga dnevnega reda: 
Dokončna poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Zaključni račun OŽ za leto 2019, za Združenje 
hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020, za Društvo savinjskih vinogradnikov za leto 2019 in 2020 ter 
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2021 in Program dela 
Nadzornega odbora za leto 2022 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) 
Klemen Strmšnik, predstavnik podjetja Zavita d. o. o.; 
 
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 
 
 
 
 


