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ZAPISNIK 
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 24. MARCA 2021 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, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, , Karel Borovnik, Marjeta 
Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Marjan Vodeb, Zdenka Jan, Jasmin 
Fideršek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Anka Krašovc, Nina Avbelj Lekić, Jože Krulec, Rok 
Sedminek, Stanislav Jerman; 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, Darja Dobrajc 
Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo, Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske, 
pravne in splošne zadeve, mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe, Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, Bernarda Simončič, 
namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Žalec, uslužbenci občinske uprave Občine 
Žalec: Darja Orožim, višja svetovalka; 
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje z dne 3. februarja 2021 ter potrditev zapisnika te 

seje 
2. Predlog imenovanj  
3. Predlog: 

 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim 
premoženjem v lasti Občine Žalec - dopolnitev cenika št. 1 kot priloge k Pravilniku o 
upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec 

 Sklepa o spremembi poteka občinske meje  

 Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2021 (druga obravnava) 
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (prva obravnava) 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih tržnic in tržnem 
redu v Občini Žalec (prva in druga obravnava) 

7. Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec 
8. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev oziroma 

ravnateljev javnih zavodov iz naslova povečanega obsega dela  
9. Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe z 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za jugozahodni del enote urejanja PO-5 
brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec 

10. Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2020 



11. Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje – opredelitev občinskega sveta Občine Žalec 
do osnutkov pokrajinske zakonodaje (osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin, osnutek 
Zakona o pokrajinah in osnutek Zakona o financiranju pokrajin) 

12. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru: 

 ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019  

 Zveze turističnih društev Občine Žalec za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec 
13. Aktualne informacije 
14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega 

sveta  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje z dne 3. februarja 2021 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 16. redne seje z dne 3. februarja 2021 ter 
potrdi zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je Občinskemu svetu 
predložila predlog imenovanja predstavnika/predstavnice ustanovitelja v svet Javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda II osnovna šola Žalec ter predlog imenovanja Župana za člana 
razvojnega sveta Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027. Predlog je na seji obrazložil 
predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Kandidatka za članico sveta predstavnico ustanovitelja v Vzgojno izobraževalni zavod II 
osnovna šola Žalec Tanja Trobiš, članica Občinskega sveta je Županu Občine Žalec dne 15. 
marca 2021 sporočila, da se bo zaradi nasprotja interesov na 17. redni seji, dne 24. marca 2021 
pri 2. točki dnevnega reda: Predlog imenovanj izločila iz odločanja o svoji kandidaturi za 
kandidatko za predstavnico ustanovitelja v vzgojno izobraževalni zavod II osnovna šola Žalec.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega 

vzgojno izobraževalnega zavoda II osnovna šola  Žalec v predloženem besedilu. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju člana razvojnega sveta Savinjske regije za 

obdobje 2021 – 2027 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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim 
premoženjem v lasti Občine Žalec - dopolnitev cenika št. 1 kot priloge k Pravilniku o upravljanju 
s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec, predlog Sklepa o spremembi poteka občinske 
meje in predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra je članom 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. Stališče odbora za prostor in gospodarstvo k predlogu Sklepa o spremembi poteka 
občinske meje pa je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
V razpravi sta sodelovala Vojko Zupanc in Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s 

stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec - dopolnitev cenika št. 1 kot priloge k Pravilniku 
o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec 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.  
 
b) Občinski svet sprejme Sklep o spremembi poteka občinske meje 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.  
 
c) Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2021 (druga obravnava) je na 
seji Občinskega sveta obrazložila Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

4. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2021 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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (prva obravnava) sta članom 
Občinskega sveta predstavila Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe  in 
pripravljavka predloga odloka dr. Petra Ferk s sodelavci po povezavi. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podala članica odbora Tanja Basle. 
 
V razpravi sta sodelovala Janko Kos in Tanja Basle. 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 

5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (prva 
obravnava) v predloženem besedilu ter ga posreduje v 15-dnevno javno obravnavo. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu 
v Občini Žalec (prva in druga obravnava) je članom Občinskega sveta podal Aleksander Žolnir, 
vodja Urada za gospodarske javne službe. 
Župan je Občinskemu svetu predložil amandma na predlog Odloka o upravljanju javnih tržnic in 
tržnem redu v Občini Žalec (prva in druga obravnava). 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podala članica odbora Tanja Basle. 
 

Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Amandma Župana na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu v Občini Žalec 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.  
 

b) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih 
tržnic in tržnem redu v Občini 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 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec je na seji Občinskega 
sveta obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik odbora  Slavko Ivezić. 
 

Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec  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 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev oziroma 
ravnateljev javnih zavodov iz naslova povečanega obsega dela je na seji občinskega sveta 
podala mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik odbora  Slavko Ivezić. 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec poda soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela za: 

 ravnateljico Javnega zavoda Vrtci občine Žalec go. Natalijo Starič Žikić; 

 direktorico Javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec go. Jolando Železnik;  

 direktorja Javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec g. Boštjana Štrajharja; 
v  predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za jugozahodni del enote urejanja PO-5 
brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec je na seji 
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  
 
9. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Sklep o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske 
rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za jugozahodni del enote urejanja 
PO-5 brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec 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 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2020 je na seji 
občinskega sveta predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik odbora Slavko Ivezić. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec 
za leto 2020. 
 
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:  
Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje – opredelitev občinskega sveta Občine Žalec do 
osnutkov pokrajinske zakonodaje (osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin, osnutek Zakona o 
pokrajinah in osnutek Zakona o financiranju pokrajin) 
Predlog gradiva sta na seji Občinskega sveta obrazložil Roman Virant, podžupan Občine Žalec. 
 
V razpravi sta sodelovala Janko Kos in Vojko Zupanc. 
Občinski svet je sprejel naslednji 

11. SKLEP: 
a) Občinski svet Občine Žalec se je seznanil z osnutki: Zakona o ustanovitvi pokrajin, Zakona 

o pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin). 
Občinski svet Občine Žalec podpira Stališča in pripombe k osnutku Zakona o pokrajinah 
Skupnosti občin Slovenije.  
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  

 
b) Občinski svet Občine Žalec sprejme Sklep o mnenju Občine Žalec k osnutkom pokrajinske 

zakonodaje 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 12. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019 in Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru 
Zveze turističnih društev Občine Žalec za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec je na seji 
Občinskega sveta predstavila namestnica predsednice Nadzornega odbora Bernarda Simončič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
12. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora Občine Žalec o 
opravljenem nadzoru: 

 ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019,  

 Zveze turističnih društev Občine Žalec za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Pri tej točki dnevnega reda je mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe članom Občinskega sveta podala Aktualno informacijo – delovanje enote vrtca Ponikva. 
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe je člane Občinskega sveta 
informiral, da Občina Žalec zaradi epidemije ne bo organizirala vsakoletnega čistilne akcije. 
Primerno pa je, da občani pristopijo k individualnemu čiščenju površin oziroma zemljišč.  
 



K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Član Karel Borovnik, Občinskega sveta je prejel odgovor, ki ga je postavil na seji Občinskega 
sveta dne 3. februarja 2021 kot aktualno informacijo, ki je predložena k 13. točki dnevnega reda.  
Člani Občinskega sveta niso predložili vprašanj in pobud. 
 
 
Župan je vsem navzočim zaželel lepe velikonočne praznike in čimprejšnje snidenje v novi 
prenovljeni sejni sobi. 
 
Seja je bila končana ob 15.15. 
 
 
Zapisala: 
Darja Orožim l.r. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


