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Številka: 032-0009/2021 
Datum: 9/6-2021 
 
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 
19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI  BO V SREDO, DNE 16. JUNIJA 2021 OB 

13. URI V SEJNI DVORANI DOMA II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU 
 
 

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje z dne 21. aprila 2021 ter potrditev zapisnika te 

seje 
2. Predlog: 

 Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020 

 Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov 

 Soglasja k imenovanju direktorja/direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
3. Predlog premoženjskih zadev 
4. Obravnava: 

 letnega poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in plan dela za leto 
2021  

 informacije  o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih krajevnih 
skupnostih za leto 2020  

 poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne Občine Celje Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec na območju Občine Žalec  za leto 2020 

 poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in poročila o delu 
prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020 

 poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020 in 
programa dela za leto 2021 

 letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2020 

 poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2020 

 poročila Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020 

 poročila o delu zveze Kulturnih društev Savinja Žalec v let 2020 

 poročila o delu zveze Športnih društev Občine Žalec v letu 2020 

 poročila o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2020 
5. Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, 

Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold 
in Občine Žalec 

6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (druga obravnava) 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja 
SIP Šempeter 

8. Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje 
 
  



9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in 
olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka  

10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi 

11. Poročilo o:  

 izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec za leto 
2020 in plan gradnje za leto 2021 

 delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih 
javnih cest v Občini Žalec od 1. 2. 2015 do 1. 2. 2021  

 poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe - 24 - urne dežurne 
pogrebne službe za leto 2020 

12. Aktualne informacije 
13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov 

Občinskega sveta  
 
 
 Janko Kos 

Ž   U   P   A   N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 18. redne seje Občinskega sveta z dne 21. aprila 2021 ste prejeli z gradivom 
za 19. redno sejo Občinskega sveta. 
K 2. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020, predlog Sklepa o imenovanju 
predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov in predlog Soglasja k imenovanju 
direktorja/direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec je Občinskemu svet predložila Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji podla predsednik komisije 
Viktor Mitov. 
K 3. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog premoženjskih zadev bo na seji Občinskega sveta predstavil Sandi Semprimožnik, namestnik 
vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
K 4. točki predloga dnevnega reda: 
Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2020, letno poročilo 
Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in plan dela za leto 2020, Informacijo  o varnostni 
problematiki na območju Občine Žalec in posameznih krajevnih skupnostih za leto 2020, Poročilo o delu 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne Občine Celje Občine Braslovče, Občine Laško, 
Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec na območju Občine Žalec  
za leto 2020, Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020, Poročilo o delu 
prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020 in Poročilo o delu Sveta za preventivno in vzgojo 
v cestnem prometu za leto 2020 in programa dela za leto 2021 bo Občinskemu svetu predstavil 
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe. 
Letno poročilo Razvojne agencije Savinja za leto 2020, Poročilo Kariernega kotička Žalec za leto 2020 
in Poročilo Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020 bo Občinskemu svetu predstavila Darja 
Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo. 
Poročilo o delu zveze Kulturnih društev Savinja Žalec v let 2020, Poročilo o delu zveze Športnih društev 
Občine Žalec v letu 2020 in Poročilo o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2020 bo 
Občinskemu svetu predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. Stališče 
Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. Stališče Odbora 
za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Slavko Ivezič. Stališče Odbora za 
finance, proračun in premoženje bo na seji podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
K 5. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje 
Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec bo na 
seji obrazložil Sandi Semprimožnik, namestnik vodje Urada za premoženjske, pravne in splošne 
zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo na seji podala predsednica odbora Zdenka Jan.  
K 6., 7., 8., 9., in 10. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (druga obravnava), predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter, predlog Odloka o OPPN za 
kamnolom Liboje, predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in 
olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka in predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi bo na seji podala Darja Dobrajc Lukman, 
vodja Urada za prostor in gospodarstvo. 
Na sejo smo k 6. 7. in 8. točki povabili predstavnike izdelovalca predloga odloka. 
K 11. točki predloga dnevnega reda: 
Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec za leto 2020 in plan gradnje za 
leto 2021, Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih 
javnih cest v Občini Žalec od 1. 2. 2015 do 1. 2. 2021 in Poročilo o poslovanju in izvajanju občinske 
gospodarske javne službe - 24 - urne dežurne pogrebne službe za leto 2020 bo na seji obrazložil 
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe. Stališče Odbora za gospodarske javne 
službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 



 
VABLJENI: (po elektronski pošti) 
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti); 
Janko Kos, Župan Občine Žalec; 
 
VABLJENI TUDI: (po elektronski pošti) 
Klemen Strmšnik, predstavnik podjetja Zavita d. o. o.; 
Aleksandra Geršak Podbreznik, RC Celje; 
 
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 
 

 


