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ZAPISNIK 
14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 28. OKTOBRA 2020 

OB 13. URI  V DVORANI DOMA II SLOVENSKEGA TABORA 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, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma 
Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Stanislav Jerman, Jasmin Fideršek; 
 
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, Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo, 
Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske pravne in splošne zadeve, mag. Gabrijela Vodnik, 
vodja Urada za javne finance, Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, 
Bernarda Simončič, namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Žalec, Darja Orožim, 
višja svetovalka; 
 
Župan občine Žalec je predlagal, da se na dnevni red seje Občinskega sveta za 11. točko 
predloga dnevnega reda uvrsti: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prava in 
druga obravnava). 
Občinski svet je glasoval o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 12. točko Predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest v Občini Žalec (prava in druga obravnava). 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje z dne 1. julija 2020, 2. korespondenčne seje dne 

17. julija 2020, 3. korespondenčne seje 14. septembra 2020 in 4. korespondenčne seje 29. 
septembra 2020 ter potrditev zapisnikov teh sej  

2. Predlog predhodnih mnenj k imenovanju direktorja Mladinskega centra Žalec 
3. Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov 
4. Predlog Elaborata 2020 o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (odvoz odpadnih nagrobnih sveč) 
5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o: 

 ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (prva in druga 
obravnava) 

 ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne (prva in druga obravnava) 
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov 

organizacij in društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti  
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje 

programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v občini Žalec 
8. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2020/2021 
9. Predlog: 



 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (prva obravnava) 

 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (prva obravnava) 
10. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (prva 

obravnava) 
11. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju Občine Žalec (prva obravnava) 
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prava in druga obravnava) 
13. Predlog Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe za 

dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec 
14. Predlog Sklepa o potrditvi sprememb v skladu s 13. členom Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo SMJ v Žalcu z ožjim vplivnim 
območjem 

15. Informacija o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje 
Savinjske doline v letu 2019 

16. Dokončni poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru prejetih sredstev iz proračuna 
občine Žalec za: 

 Osnovno šolo Šempeter 

 Mladinski svet Občine Žalec 
17. Aktualne informacije  
18. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega 

sveta  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje z dne 1. julija 2020, 2. korespondenčne seje dne 17. 
julija 2020, 3. korespondenčne 14. septembra 2020 in 4. korespondenčne 29. septembra 2020  
ter zapisnike teh 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 13. redne seje z dne 1. julija 2020, 2. 
korespondenčne seje dne 17. julija 2020, 3. korespondenčne seje 14. septembra 2020 in 4. 
korespondenčne seje 29. septembra 2020 ter potrdi zapisnike teh seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog predhodnih mnenj k imenovanju direktorja Mladinskega centra Žalec 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 predhodno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata Gorana 
Bojčevskega za direktorja javnega zavoda Mladinski center 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.  



 
b) Občinski svet sprejme predhodno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata Tomaža 
Kozovinca za direktorja javnega zavoda Mladinski center 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.  
 
c) Občinski svet sprejme predhodno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata Mitje Mateja 
Novaka za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta, proti je bil 1 član Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov je na seji Občinskega sveta 
obrazložila Branka Đuraš, vodja Urada 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 soglasje k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000,00 EUR za prodajo 
zemljišča parc. št. 433/9 k. o. 995 – Šempeter 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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Elaborata 2020 o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (odvoz odpadnih nagrobnih sveč) 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 

4. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec potrjuje predlagano ceno gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov za odvoz odpadnih nagrobnih sveč in sicer 0,20872 €/kg. 
Cena je brez DDV in se uporablja od 1. 1. 2021 dalje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o: ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava) in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske 
lekarne (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  
 



5. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec v predlagani vsebini.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Žalske lekarne v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov 
organizacij in društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti je članom Občinskega sveta 
podala 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  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti v predlagani 
vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje 
programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v občini Žalec je 
članom Občinskega sveta obrazložila 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  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za 
sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih 
skupin v Občini Žalec v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2020/2021 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 poda Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko 
leto 2020/2021 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 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (prva obravnava) in predlog Odloka o 
proračunu Občine Žalec za leto 2022 (prva obravnava) je članom Občinskega sveta obrazložila 
mag. Gabrijela Vodnik, vodja Urada za javne finance.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec, stališče 
Odbora za prostor in gospodarstvo je podal predsednik odbora Karel Borovnik, stališče Odbora 
za negospodarske javne službe je podal predsednik Slavko Ivezić, stališče Odbora za finance, 
proračun in premoženje pa je podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
V razpravi sta sodelovala: Janko Kos in Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
9. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (prva 

obravnava) ter ga posreduje v 15-dnevno javno obravnavo v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (prva 

obravnava) ter ga posreduje v 15-dnevno javno obravnavo v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 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 nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (prva obravnava)  
je na seji Občinskega sveta podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in 
gospodarstvo in predstavnik izdelovalca prostorskega akta.  
Predlog odloka je na svoji seji obravnaval Odbora za prostor in gospodarstvo. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec 
(prva obravnava) ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo 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 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju Občine Žalec (prva obravnava) je 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  
 
11. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva obravnava) ter ga posreduje v 30-dnevno 
javno obravnavo v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  

 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prava in druga obravnava) je članom 
Občinskega sveta predstavil 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: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest 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 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe za 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec je 
članom 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  
 
13. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil s predlagano Koncesijsko pogodbe o izvajanju izbirne lokalne 
gospodarske javne službe za dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
na območju Občine Žalec in potrjuje njen podpis. 
 
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 Sklepa o potrditvi sprememb v skladu s 13. členom Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo SMJ v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 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  
 
14. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec potrjuje novo prometno ureditev križišča Celjske ceste in Ceste ob 
železnici v skladu s projektno dokumentacijo IP »Rekonstrukcija križišča Celjske ceste in Ceste 
ob železnici v Žalcu (pri Hmezadu)« št.1258-0 julij 2015, projektanta LINEAL d. o. o.. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  

 
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Informacijo o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske 
doline v letu 2019 so člani Občinskega sveta prejeli z gradivo za sejo občinskega sveta. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
15. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Informacijo o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine 
Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2019. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončni poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru prejetih sredstev iz proračuna 
Občine Žalec za: Osnovno šolo Šempeter in Mladinski svet Občine Žalec je na seji Občinskega 
sveta podala namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Žalec Bernarda Simončič.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
16. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnima poročiloma Nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru prejetih sredstev iz proračuna Občine Žalec za: Osnovno šolo Šempeter in Mladinski 
svet Občine Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Pri tej točki dnevnega reda je Župan Občine Žalec navzoče seznanil z delovanju Štaba za 
civilno zaščito Občine Žalec ob ponovni razglasitvi epidemije   
 
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Član Občinskega sveta Jože Krulec je prejel odgovore na vprašanja, ki jih je postavil na seji 
Občinskega sveta dne 1. julija 2020.  
Član Občinskega sveta Jože Krulec je predložili pisni pobudi.  
 
Župan je sejo končal ob 15.15. 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 
 
Vročeno: 

 Članom občinskega sveta 

 Županu občine Žalec 

 Direktorici občinske uprave  

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
 



 Vodjem uradov občinske uprave 

 Objavljeno na spletni strani Občine Žalec 

 Zbirka dokumentarnega gradiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


