
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 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel naslednji  
 

 
PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2022 

 
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 2022 se bo Občinski svet Občine Žalec sestal na sejah, ki so določene v Terminskem 
programu sej občinskega sveta za leto 2022.  

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 2022 obravnaval naslednje zadeve: 

FINANČNI AKTI: 

 Predlog Odloka o zaključnem račun proračuna Občine Žalec za leto 2021; 

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 
2022; 

 
AKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSTVA 

 Predlog Odloka o OPPN SD ZN Arnovski gozd; 

 Predlog Odloka o OPPN za JZ del EUP PO-5; 

 Predlog Odloka o OPPN SD ZN Poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog; 

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjske soseske Godomlja Žalec; 

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje ZN stanovanjske soseske Godomlja Žalec; 

 Predlog Odloka 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 Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na delu območja ZN soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota 
A1 – 1. faza); 

 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Liboje S – novelacija 
obstoječega Odloka, skladno z novo zakonodajo;  

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN J od železnice in območje OPPN Žalec ŽA-
1/12  - novelacija obstoječih odlokov za oba območja Odloka, skladno z novo zakonodajo 
ter združitev v en dokument; 

 Predlog Odloka o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske 
soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec; 

 Predlog Odloka o OPPN SD Odloka o OLN Vrbje ob Strugi; 

 Predlog Odloka o OPPN SD ZN FERRALIT; 

 Predlog Odloka o OPPN SD UN za prenovo SMJ V ŽALCU z ožjim vplivnim območjem; 

 Predlog Odloka o OPPN  za del enote urejanja prostora ZA-3/2; 

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN za OLN Vrbje ob Strugi – novelacija 
obstoječega Odloka, skladno z novo zakonodajo; 

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1; 

 Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec (pravne 
podlage za spremembo še niso sprejete); 

 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, 
projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec; 
 



 
AKTI S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV 

 Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec; 

 Predlog Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
občini Žalec; 

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v občini Žalec; 
 

AKTI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH JAVNIH ZADEV:  

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem 
ob rojstvu otroka;  

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi občinske denarne 
socialne pomoči v Občini Žalec; 

 Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu;  

 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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec;  

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Risto Savin Žalec; 

 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 Sprememb in dopolnitev Pravilnika o štipendiranju; 

 Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2022; 
 
POROČILA, INFORMACIJE, PROGRAMI, ANALIZE  

 Letna poročila za 2021 za javne zavode s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je Občina Žalec; 

 Letno poročilo Razvojne agencije Savinja za leto 2021; 

 Letno poročilo družbe SIPRO d. o. o. za leto 2021; 

 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2021 in finančni načrt za 
leto 2022; 

 Poročilo o realizaciji programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
letu 2021 in plan dela s finančnim načrtom za leto 2022; 

 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 2021; 

 Poročila o delu zvez društev v letu 2021; 

 Poročilo o financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 2021; 

 Poročilo o izvajanju projekta Prostofer za leto 2021; 

 Poročilo o izvajanja projekta Občina po meri invalidov za leto 2021; 

 Poročilo o delu kariernega kotička v letu 2021; 

 Obravnava rezultatov poslovanja gospodarskih subjektov Občini Žalec za leto 2021; 

 Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest; 

 Letno poročilo o izvajanju koncesijskih pogodb;  
 



 Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe za leto 2021; 

 Predlog letnega programa izvajanja občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v letu 2023 in devetmesečno poročilo za leto 2021; 

 Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec; 

 
V. 

 
Poročilo o polletni realizaciji proračuna bo svetnikom predloženo po elektronski pošti v mesecu 
juliju 2022 za obravnavo na prvi naslednji seji občinskega sveta po terminskem planu sej 
občinskega sveta, 14. septembra 2022. 
 

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: 32-0003/2022                                                                    ŽUPAN 
Žalec, dne 16. marca 2022 


