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POROČILO 

O IZPOLNITVI SKLEPOV 13. REDNE SEJE Z DNE 1.  JULIJA 2020 TER 2. 3. IN 4. 
KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
 
Sklepe 13. redne seje Občinskega sveta z dne 1. julija 2020 smo izpolnili takole: 
 
2. a, c sklep: 
Strokovna služba je dne 2. julija 2020 izdala sklep o: podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 
2020, višini sredstev za financiranje posameznega svetnika v letu 2021 in 2022 
Sklepe smo dne 2. maja 2020 posredovali pristojnemu uradu občinske uprave. 
 
2.b, 3., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12. in 14. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 3. julija 2020 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine 
Žalec – SD OPN 1 (prva sprememba), Odlok Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja ŽA-1/5, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže, Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter, Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec, Odlok o parkiranju v Občini Žalec, 
Pravilnik o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva 
v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020, Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o 
upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec in Sklep o financiranju političnih 
strank za leto 2021 in leto 2022. 
 
Župan Občine Žalec je dne 17. julija 2020 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 in Sklep o določitvi območij 
kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec in določitvi območja javnih parkirnih površin na 
območju Občine Žalec na katerih je določena plačevanje parkirnine.  
 
Javno komunalno podjetje je v objavo v Uradni list Republike Slovenije posredovalo Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega 
komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 136/2020 z 
dne 6. 10. 2020. 
 
13. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 2. julija 2020 v javno obravnavo posredoval predlog Odloka o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v 
Občini Žalec (prva obravnava). 
 



 
Sklepe 2. korespondenčne seje Občinskega sveta smo izpolnili takole: 
Strokovna služba je dne 17. avgusta 2020 izdala sklep: o soglasju k Statutu javnega zavoda 
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec ter sklep o ukinitvi javnega dobra številka: 711-
0004/2020. 
 
Sklepe 3. korespondenčne seje Občinskega sveta smo izpolnili takole: 
Strokovna služba je dne 14. septembra 2020 izdala sklep: o soglasju k Statutu javnega zavoda 
Mladinski center Žalec ter sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v javnem 
zavodu Mladinski center Žalec s Katalogom delovnih mest javnega zavoda Mladinski center 
Žalec na katerega je svet javnega zavoda podal soglasje dne 24. 8. 2020. 
 
Sklepe 4. korespondenčne seje Občinskega sveta smo izpolnili takole: 
Strokovna služba je dne 29. septembra 2020 izdala predhodno mnenje k imenovanju 
kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Risto Savin 
Žalec. 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
Pripravila: 
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Številka: 032-0005/2020 
Datum: 1/7-2020 
 

ZAPISNIK 
13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 1. JULIJA 2020 OB 

13. URI  V DVORANI GASILSKEGA DOMA V ŽALCU 
 
 
Sejo Občinskega sveta je vodil Župan Občine Žalec Janko Kos. 
 
Navzoči člani Občinskega sveta: Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Nada Jelen, Matic 
Krajšek, Anka Krašovc, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Nina Avbelj Lekić 
Matjaž Krk, Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, 
Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Jože Krulec, Rok Sedminek, Jasmin Fideršek, Tanja Basle, Blaž 
Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Stanislav Jerman,  
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, Tanja 
Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave, mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe, Sandi Semprimožnik, namestnik vodje Urada ta premoženjske 
pravne in splošne zadeve, Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, Matjaž 
Zakonjšek, direktor javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., Ivan Koštomaj, predstavnik 
podjetja Sipro d. o. o. Žalec, Aleksandra Geršak Podbreznik, predstavnica podjetja RC 
Planiranje Celje, Klemen Strmšnik, predstavnik podjetja Zavita d. o. o., uslužbenci občinske 
uprave Občine Žalec: mag. Martina Koser Dolenc, višja svetovalka, Darja Orožim, višja 
svetovalka; 
 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je predlagal, da se 9. točka predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
kulturo, šport in turizem Žalec (prva in druga obravnava) obravnava kot prva obravnava, saj niso 
v celoti podani razlogi za obravnavo po hitrem postopku. 
Janko Kos, Župan mu je odgovoril, da je zaradi razmer po epidemiji nujno sprejeti odlok po 
hitrem postopku. 
 
Občinski svet je ob navzočnosti 26 članov Občinskega sveta s 4 glasovi za in 14 glasovi proti ni 
sprejel predloga Jožeta Krulca, da se 9. točka predloga dnevnega reda: Predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec na seji obravnava kot prva 
obravnava. 
 
Občinski svet je sprejel 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 Občine 
Žalec – SD OPN 1 (prva sprememba) 

6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 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 gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (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  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje z dne 27. maja 2020 ter zapisnik te seje so člani 
Občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo Občinskega sveta. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje z dne 27. maja 2020 ter potrdi 
zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 



Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI 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 svet predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter 
priznanja. Predlog je na seji obrazložil predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Sklep o financiranju političnih strank za leto 2021 in leto 2022 v 
predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
c) Občinski svet sprejme Sklep o višini sredstev za financiranje posameznega svetnika v letu 
2021 in 2022 v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 
Žalec je na seji Občinskega sveta obrazložila mag. Martina Koser Dolenc, višja svetovalka v 
Uradu za premoženjske pravne in splošne zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je na seji podala predsednica odbora 
Zdenka Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v 
lasti Občine Žalec v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2019, Letno poročila 
Sipro d. o. o. za leto 2019 ter Poročil o delu zvez društev (kultura, šport) so podali direktorji 
javnih podjetij in podjetij ter predsedniki zvez društev. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik Jože Krulec, stališče 
Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Odbora Slavko Ivezić, stališče 
Odbora za finance, proračun in premoženje je na seji podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
 



Občinski svet je sprejel naslednji 

4. SKLEP: 
a) Občinski svet se je seznanil; 
• z letnim Poročilom Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2019,  
• z letnim Poročilom Sipro d. o. o. za leto 2019;  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet se je seznanil s poročili o delu zvez društev (kultura, šport). 
  
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – 
SD OPN 1 (prva sprememba) je na seji Občinskega sveta obrazložila Tanja Razboršek Rehar, 
direktorica občinske uprave Občine Žalec.  
Na sejo smo k tej točki dnevnega reda povabili predstavnika izdelovalca prostorskega akta.  
Stališče odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
V razpravi sta sodelovala: Rok Sedminek in Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta 
Občine Žalec – SD OPN 1 (prva sprememba) v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5 (Hmezad 
EXIM) sta na seji Občinskega sveta podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in 
gospodarstvo in predstavnik izdelovalca prostorskega akta.  
Stališče odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja ŽA-1/5 (Hmezad EXIM) v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (druga obravnava) sta na seji Občinskega sveta 
obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstva in Klemen Strmšnik, 
predstavnik podjetja Zavita d. o. o.. 
Stališče odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 



 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 23 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI 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) in javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter (prva in druga obravnava) je članom 
Občinskega sveta predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Slavko 
Ivezič. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji  

 
8. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec sprejme: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec,  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter 

v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
  
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
kulturo, šport in turizem Žalec (prva in druga obravnava) je članom Občinskega sveta 
obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Na sejo smo povabili tudi mag. Boštjana Štrajharja, direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, 
šport in turizem Žalec. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Slavko 
Ivezič. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji  

 
9. SKLEP: 
a) Občinski svet Občine Žalec sprejme amandma Župana Občine Žalec na predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in 
turizem Žalec v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 



Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 10. TOČKI 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) je članom 
Občinskega sveta podal Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi statusa, upravljanja 
in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (druga obravnava) je na seji 
Občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
11. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec v predloženem 
besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o parkiranju v Občini Žalec (druga obravnava) in Sklep o določitvi območij 
kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec in določitvi območja javnih parkirnih površin na območju 
Občine Žalec na katerih je določena plačevanje parkirnine je na seji Občinskega sveta podal 
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
12. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Odlok o parkiranju v Občini Žalec v Občini Žalec v predloženem 
besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 



b) Občinski svet sprejme Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec in 
določitvi območja javnih parkirnih površin na območju Občine Žalec na katerih je določena 
plačevanje parkirnine v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin v Občini Žalec (prva obravnava) je na seji Občinskega sveta obrazložila mag. 
Martina Koser Dolenc višja svetovalka v Uradi za premoženjske pravne in splošne zadeve.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
13. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Občini Žalec (prva obravnava) v predloženem besedilu ter ga 
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Pravilnika o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega 
gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020 je članom občinskega sveta 
podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo. 
Stališče odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
14. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja 
malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
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 je 
na seji Občinskega sveta podal Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
V razpravi so sodelovali: Janko Kos, Jože Krulec in Tanja Basle. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
15. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z analizo »Poročilo o primerjavi projektantsko ocenjenih stroškov 
izvedbe rekonstrukcije treh mostov čez Savinjo in Strugo na LC 490021 in JP 999001 (Griški 
most) in novogradnje mostu« in soglaša z nadaljevanjem postopka za pripravo investicijske 
dokumentacije (DIIP in drugi potrebni dokumentaciji) ter prične postopek za izbor projektanta 
DGD/PZI dokumentacije. 



 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26  članov Občinskega sveta.  
 
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončna poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru: Zaključnega računa Občine 
Žalec za leto 2018, Stanovanjskega sklada Občine Žalec in Glasbene šole Žalec 
je na seji Občinskega sveta podala namestnica predsednice Nadzornega odbora Bernarda 
Simončič.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
16. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru: Zaključnega računa Občine Žalec za leto 2018, Stanovanjskega sklada Občine Žalec 
in Glasbene šole Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Pri tej točki dnevnega reda je Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe  
člane Občinskega sveta seznanil s sanacijo mostu (pešpot Mavrica) po poškodovanju in 
pristopu k sanaciji oziroma izdelavi projektov. 
 
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Člana Občinskega sveta sta prejela odgovore, ki sta jih postavila na seji Občinskega sveta dne 
27. maja 2020.  
 
Član Občinskega sveta Jože Krulec je predložil pisna vprašanja in pobude.  
Blaž Kolar, član Občinskega sveta ni bil zadovoljen s prejetim odgovorom na vprašanje, ki ga je 
postavil na seji Občinskega sveta dne 27. maja 2020. Dodatna vprašanja bo predložil na 
naslednji seji Občinskega sveta. Razpravljal je tudi o komunalni ureditvi v Mestni skupnosti 
Žalec (izgradnja pločnikov). 
 
Župan je sejo končal ob 16.30. 
 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
 

 
 
Vročeno: 

• Članom občinskega sveta 
• Županu občine Žalec 
• Direktorici občinske uprave  
• Vodjem uradov občinske uprave 
• Objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
• Zbirka dokumentarnega gradiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64 

  
 
Številka: 032-0006/2020 
Datum: 17/8-2020 
 

 
 

Z A P I S N I K 
2. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
 
Člani Občinskega sveta so korespondenčno obravnavali predlog: 

• soglasja k Statutu ZKŠT Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec; 
• predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra številka 711-0004/2020; 

  
Predlog za obravnavo soglasja in predloga sklepa na korespondenčni seji je bil usklajen s 
pristojno Komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta in Odborom za 
finance, proračun in premoženje, ki sta Županu predlagala sklic korespondenčne seje (gradivo 
je priloženo). 
Gradivo – predlog soglasja, predlog sklepa ter glasovnica so bili po elektronski pošti dne 13. 
avgusta 2020 posredovani članom Občinskega sveta. 
 
Gradivo z glasovnico so po elektronski pošti prejeli člani Občinskega sveta: 
Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Nada Jelen, Matic Krajšek, Anka Krašovc, Slavko 
Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić, Karel Borovnik, Marjeta 
Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Stanislav 
Jerman, Jože Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, 
dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Rok za vrnitev pisne potrditve (glasovnice) je bil 17. avgusta 2020 do 14. ure na elektronski 
naslov: glavna.pisarna@zalec.si ali po pošti na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 
Žalec. 
 
Do tega roka se je opredelilo in vrnilo izpolnjene in podpisane glasovnice 20 članov občinskega 
sveta:  
Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Matic Krajšek, Anka Krašovc, Slavko Ivezič, 
Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Nina Avbelj Lekić, Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Darko 
Tratnik, Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Stanislav Jerman, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, 
dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Po predhodnem obvestilu županu se je pri 1. a sklepu - soglasju k Statutu ZKŠT Zavoda za 
kulturo, šport in turizem Žalec pri glasovanju zaradi nasprotja interesov izločil iz sklepanja 
Vojko Zupanc.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 

1. SKLEP: 
a) Občinski svet Občine Žalec daje soglasje k Statutu ZKŠT Zavoda Zavod za kulturo, 

šport in turizem Žalec sprejetem na seji sveta javnega zavoda dne 6. avgusta 2020.  
 

Opredelilo se je 19 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 18 članov Občinskega sveta, proti je bil  1 član Občinskega sveta. 



 
b) Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra številka 711-0004/2020 v 

predloženem besedilu. 
 

Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. 
 

 
Zapisala: 
Darja Orožim 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
 
 
 
Posredovano: 
- županu 
- podžupanom 
- članom občinskega sveta  
- direktorici občinske uprave 
- vodjem uradov občinske uprave 
- objavljeno na spletni Občine Žalec 
 
 
 
 
 



 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64 

  
 
Številka: 032-0008/2020 
Datum: 14/9-2020 
 

 
Z A P I S N I K 

3. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
 
Člani Občinskega sveta so korespondenčno obravnavali predlog: 

• soglasja k Statutu javnega zavoda Mladinski center Žalec; 
• predhodnega soglasja k predlogu Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnem 

zavodu Mladinski center Žalec; 
  
Predlog za obravnavo soglasij je bil usklajen s pristojno Komisijo za pripravo statuta občine in 
poslovnika občinskega sveta in Odborom za negospodarske javne službe, ki sta Županu 
predlagala sklic korespondenčne seje (gradivo je priloženo). 
 
Gradivo – predlog soglasij, predlog komisije, stališče odbora ter glasovnica so bili po 
elektronski pošti dne 10. septembra 2020 posredovani članom Občinskega sveta. 
 
Gradivo z glasovnico so po elektronski pošti prejeli člani Občinskega sveta: 
Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Nada Jelen, Matic Krajšek, Anka Krašovc, Slavko 
Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić, Karel Borovnik, Marjeta 
Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Stanislav 
Jerman, Jože Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, 
dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Rok za vrnitev pisne potrditve (glasovnice) je bil 14. septembra 2020 do 12. ure na elektronski 
naslov: glavna.pisarna@zalec.si ali po pošti na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 
Žalec. 
 
Do tega roka se je opredelilo in vrnilo izpolnjene in podpisane glasovnice 19 članov občinskega 
sveta:  
Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Matic Krajšek, Anka Krašovc, Vladimila Dobnik, 
Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić, Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Zdenka Jan, 
Stanislav Jerman, Jože Krulec, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster 
Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
a) Občinski svet Občine Žalec daje soglasje k Statutu javnega zavoda Mladinski center Žalec, 

ki ga je svet javnega zavoda sprejel dne 24. 8. 2020.  
 

Opredelilo se je 19 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 19 članov Občinskega sveta. 
 
b) Občinski svet Občine Žalec poda predhodno soglasje na predlog Pravilnika o sistemizaciji 

delovnih mest v javnem zavodu Mladinski center Žalec s Katalogom delovnih mest javnega 



zavoda Mladinski center Žalec na katerega je svet javnega zavoda podal soglasje dne 24. 
8. 2020 v predlagani vsebini. 
 

Opredelilo se je19 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 18 članov Občinskega sveta, proti je bil 1 član Občinskega sveta. 
 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
 
 
 
Posredovano: 
- županu 
- podžupanom 
- članom občinskega sveta  
- direktorici občinske uprave 
- vodjem uradov občinske uprave 
- objavljeno na spletni Občine Žalec 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64 

  
 
Številka: 032-0009/2020 
Datum: 29/9-2020 
 

Z A P I S N I K 
4. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
Člani Občinskega sveta so korespondenčno obravnavali predlog mnenja pred odločitvijo o 
izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto 
Savin« Žalec  
Predlog za obravnavo mnenja je bil usklajen s pristojno Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja ter priznanja, ki je Županu predlagala sklic korespondenčne seje (gradivo 
je priloženo). 
 
Gradivo – predlog predhodnega mnenja ter glasovnica sta bila po elektronski pošti dne 25. 
septembra 2020 posredovana članom Občinskega sveta. 
 
Gradivo z glasovnico so po elektronski pošti prejeli člani Občinskega sveta: 
Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Nada Jelen, Matic Krajšek, Anka Krašovc, Slavko 
Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić, Karel Borovnik, Marjeta 
Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Stanislav 
Jerman, Jože Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, 
dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Rok za vrnitev pisne potrditve (glasovnice) je bil 29. septembra 2020 do 12. ure na elektronski 
naslov: glavna.pisarna@zalec.si ali po pošti na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 
Žalec. 
 
Do tega roka se je opredelilo in vrnilo izpolnjene in podpisane glasovnice 18 članov občinskega 
sveta:  
Roman Virant, Tanja Trobiš, Viktor Mitov, Nada Jelen, Matic Krajšek, Anka Krašovc, Slavko 
Ivezič, Vladimila Dobnik, Matjaž Krk, Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Katja Palčnik, Anton 
Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel 
Vombek; 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Občinski svet sprejme mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec v predloženem besedilu.  

 
Opredelilo se je 18 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 18 članov Občinskega sveta. 
 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
 
 
 
Posredovano: 



- županu 
- podžupanom 
- članom občinskega sveta  
- direktorici občinske uprave 
- vodjem uradov občinske uprave 
- objavljeno na spletni Občine Žalec 
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