
 
 

 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
Odbor za finance, proračun in premoženje  
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka:  011-0032/2020 
Datum: 21/12-2020    

 

 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
 
ZADEVA: STALIŠČA ODBORA ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE 
 
 
Odbor za finance, proračun in premoženje je na svoji 11. redni seji dne 21. decembra 2020 
obravnaval:  

 Predlog Sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Občine Žalec za obdobje 2020 
– 2023 

 Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (druga obravnava) 

 Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (druga obravnava) 
 

Odbor je na svoji seji sprejel naslednja stališča in predloge: 
 
1. Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep 

o povečanju vrednosti projektov za več kot 20 % za naslednje projekte:  

 OB190-19-0034 Mladinski center Žalec  

 OB190-13-0016 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Trje  

 OB190-14-0030 Odkup objektov javne razsvetljave  

 OB190-14-0042 Subv. izgub JKP zaradi prenizkih cen grobnin  
 

2. Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep 
o uvrstitvi novega projekta z nazivom Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva KS 
Petrovče v načrt razvojnih programov. 
 

3. Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da: 

 sprejme amandma številka 1, ki ga je vložil Župan na predlog Odloka o proračunu 
Občine Žalec za leto 2021 v predloženem besedilu; 

 ne sprejme amandmajev številka 1, 2 in 3 na predlog Odloka o proračunu Občine Žalec 
za leto 2021, ki ga je vložil Jože Krulec v predloženem besedilu; 

 ne sprejme amandma številka 1 na predlog  Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 
2021, ki ga je vložil Blaž Kolar v predloženem besedilu. 

 
4. Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme: 

 Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (druga obravnava); 

 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec v letu 2021 v predloženem 
besedilu;  

 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem 
Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 v predloženem besedilu; 

 



 
 

5. Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da: 

 sprejme amandma številka 2, ki ga je vložil Župan na predlog Odloka o proračunu 
Občine Žalec za leto 2022 v predloženem besedilu; 

 ne sprejme amandmajev številka 1 in 2 na predlog  Odloka o proračunu Občine Žalec 
za leto 2022, ki ga je vložil Jože Krulec v predloženem besedilu; 

 ne sprejme amandma številka 1 na predlog  Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 
2022, ki ga je vložil Blaž Kolar v predloženem besedilu. 

 
6. Odbor za finance, proračun in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme: 

 Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (druga obravnava); 

 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec v letu 2022 v predloženem 
besedilu;  

 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem 
Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 v predloženem besedilu; 
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