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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 

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI  BO V SREDO, DNE 1. JULIJA 2020  
OB 13. URI V DVORANI GASILSKEGA DOMA ŽALEC 

 
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje z dne 27. maja 2020 ter potrditev zapisnika te 

seje  
2. Predlog Sklepa o: 

 podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020 

 financiranju političnih strank za leto 2021 in leto 2022 

 višini sredstev za financiranje posameznega svetnika v letu 2021 in 2022 
3. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti 

Občine Žalec 
4. Obravnava: 

 letnega poročila Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2019 

 letnega poročila Sipro d. o. o. za leto 2019  

 poročil o delu zvez društev (kultura, šport) 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta – prva 

sprememba 
6. Predlog Odloka o OPPN ŽA - 1/5 (Hmezad EXIM) 
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (druga obravnava) 
8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi:  

 javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (prva in druga 
obravnava) 

 javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (prva in druga 
obravnava) 

 javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (prva in druga 
obravnava) 

 javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter (prva in druga 
obravnava) 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za kulturo, šport in turizem Žalec (prva in druga obravnava) 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (prva in druga obravnava) 

11. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (druga obravnava) 
12. Predlog: 

 Odloka o parkiranju v Občini Žalec (druga obravnava) 

 Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec in določitvi 
območja javnih parkirnih površin na območju Občine Žalec na katerih je določena 
plačevanje parkirnine  



13. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin v Občini Žalec (prva obravnava) 

14. Predlog Pravilnika o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega 
gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020 

15. Poročilo o primerjavi projektantsko ocenjenih stroškov izvedbe rekonstrukcije skupine treh 
mostov čez Savinjo in Strugo na LC 490021 in JP 999001 (Griški most) in novogradnje 
mostu 

16. Dokončno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru: 

 Zaključnega računa Občine Žalec za leto 2018 

 Stanovanjskega sklada Občine Žalec 

 Glasbene šole Žalec 
17. Aktualne informacije 
18. 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 12. redne seje Občinskega sveta z dne 27. maja 2020 ste prejeli z gradivom 
za 13. redno sejo Občinskega sveta. 
K 2. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Sklepa o:podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020, financiranju političnih strank za leto 2021 
in leto 2022 in višini sredstev za financiranje posameznega svetnika v letu 2021 in 2022 je Občinskemu 
svetu predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji 
predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja Viktor Mitov. 
K 3. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec bo 
članom občinskega sveta podala Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske pravne in splošne 
zadeve. 
K 4. točki predloga dnevnega reda: 
Uvodno obrazložitev k letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2019, 
poročila Sipro d. o. o. za leto 2019 in poročil o delu zvez društev (kultura, šport) bosta podala vodji 
uradov Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe in mag. Nataša Gaber Sivka, vodja 
Urada za negospodarske javne službe. 
Na sejo smo k tem točkam predloga dnevnega reda povabili Matjaža Zakonjška, direktorja Javnega 
komunalnega podjetja Žalec d. o. o, Braneta Terška, direktorja Sipro d. o. o. in predsednike zvez 
društev. 
Stališča Odborov: za gospodarske javne službe, negospodarske javne službe in finance proračun in 
premoženje bodo podali predsedniki odborov Jože Krulec, Slavko Ivezić in Zdenka Jan. 
K 5., 6. 7. in 14. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta – prva sprememba, 
predlog Odloka o OPPN ŽA - 1/5 (Hmezad EXIM), predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (druga obravnava) 
in predlog Pravilnika o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega 
gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020 bo na seji obrazložila Darja Dobrajc 
Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo. 
Na sejo smo k tem točkam predloga dnevnega reda povabili predstavnike izdelovalcev predlogov 
odlokov. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
K 8. in 9. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi: javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava), javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava), javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Petrovče (prva in druga obravnava), javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter 
(prva in druga obravnava), javnega zavoda Vrtci občine Žalec Vrtci Občine Žalec (prva in druga 
obravnava) in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Žalske lekarne (prva in druga obravnava) ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (prva in druga obravnava) 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 Ivezič. 
K 10.,  11., 12., 13. in 15. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog: Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije 
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (prva in druga obravnava), Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah (druga obravnava), Odloka o parkiranju v Občini Žalec (druga obravnava), 
Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec in določitvi območja javnih parkirnih 
površin na območju Občine Žalec na katerih je določena plačevanje parkirnine, Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žalec (prva 
obravnava) in Poročilo o primerjavi projektantsko ocenjenih stroškov izvedbe rekonstrukcije skupine 
treh mostov čez Savinjo in Strugo na LC 490021 in JP 999001 (Griški most) in novogradnje mostu bo 
na seji podal vodja Urada za gospodarske javne službe Aleksander Žolnir. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
 



K 16. točki predloga dnevnega reda: 
Dokončna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih bo na seji podala Slavica Čehovin, 
predsednica Nadzornega odbora.  
 
VABLJENI: (po elektronski pošti) 
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti); 
Janko Kos, Župan Občine Žalec; 
 
VABLJENI TUDI: (po elektronski pošti) 
Slavica Čehovin, predsednica Nadzornega odbora Občine Žalec; 
Matjaž Zakonjsek, direktor JKP Žalec d. o. o.; 
Brane Teršek, direktor Sipro d. o. o.; 
ZAVITA SVETOVANJE d. o. o., Klemen Strmšnik;  
R PROJEKT D.O.O.,  Romihova ulica 77, 2310 Slovenska Bistrica;  
RC PLANIRANJE d. o. o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, Aleksandra Geršak; 
 
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 
 

 


