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ZAPISNIK 
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 16. JUNIJA 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, Anka Krašovc, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Karel Borovnik, Marjeta 
Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Marjan Vodeb, Stanislav Jerman, Zdenka 
Jan, Jože Krulec, Jasmin Fideršek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster 
Erjavec; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić, Rok Sedminek, Danijel 
Vombek; 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, dr. Darja 
Majkovič, direktorica občinske uprave, Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in 
gospodarstvo, mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe, 
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, Sandi Semprimožnik, namestnik 
vodje Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve, Aleksandra Geršak Podbreznik, 
predstavnica RC Planiranje, uslužbenci občinske uprave Občine Žalec: Bojan Iršič, občinski 
urbanist, Darja Orožim, višja svetovalka; 
 
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  
 

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 18. redne seje z dne 21. aprila 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 18. redne seje z dne 21. aprila 2021 ter 
potrdi zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 23 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je Občinskemu svetu 
predložila predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2021, predlog Sklepa o 
imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov in predlog Soglasja k 
imenovanju direktorja/direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec.  
Predlog komisije je na seji obrazložil predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Slavko Ivezić, član Občinskega sveta je Županu Občine Žalec dne 14. junija 2021 sporočil, da 
se bo zaradi nasprotja interesov (glasovanje o svojem predlogu za dobitnika priznanja občine 
Žalec za leto 2021 in kandidaturi Jožefe Ivezić, kot kandidatke za predstavnico ustanovitelja v 
svet javnega zavoda Osnovna šola Petrovče) na 19. redni seji, dne 16. junija 2021 pri 2. a in b 



točki dnevnega reda: Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec ta leto 2021 in Sklep o 
imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov izločil iz odločanja o svojem 
predlogu in kandidaturi Jožefe Ivezić za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svet javnega 
zavoda.   
 
V razpravi sta sodelovala Jože Krulec in Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2021 v  predloženem 

besedilu. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih 

zavodov v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
c) Občinski svet sprejme soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Medobčinska 

splošna knjižnica v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 17 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 17 članov Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog premoženjskih zadev, predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine 
Žalec je na seji Občinskega sveta podal Sandi Semprimožnik, namestnik vodje Urada za 
premoženjske pravne in splošne zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podla predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra številska 711-0005/2021 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.  
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Letno poročilo Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in plan dela za leto 2021, 
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 je članom Občinskega sveta podal 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 je članom Občinskega 
sveta podala 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 članom Občinskega sveta podala mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podala predsednica odbora Zdenka 
Jan. Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Odbora za 
negospodarske javne službe Slavko Ivezić. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z: 

 Letnim poročilom Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in planom dela za leto 
2021,  

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

 Poročilom 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, 

 Poročilom o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in poročilom o delu 
prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020, 

 Poročilom o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020 in 
programom dela za leto 2021 

 Letnim poročilom Razvojne agencije Savinja za leto 2020 

 Poročilom Kariernega kotička Žalec za leto 2020 

 Poročilom Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020 

 Poročilom o delu zveze Kulturnih društev Savinja Žalec v let 2020 

 Poročilom o delu zveze Športnih društev Občine Žalec v letu 2020 

 Poročilom o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2020 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 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 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 je na seji Občinskega sveta obrazložil Sandi Semprimožnik, namestnik vodje 
Urada za premoženjske pravne in splošne zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podla predsednica odbora Zdenka Jan. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok 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 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 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (druga obravnava) je na seji 
Občinskega sveta podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo.  
Na sejo smo povabili tudi predstavnika izdelovalca predloga odloka Klemena Strmšnika. (po 
oddaljeni prijavi) 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
V razpravi so sodelovali: 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod 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 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP 
Šempeter je na seji Občinskega sveta obrazložila predstavnica izdelovalca predloga odloka 
Aleksandra Geršak Podbreznik. 
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 spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega 
območja SIP Šempeter 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 Odloka o OPPN za kamnolom Liboje je na seji Občinskega sveta podala predstavnica 
izdelovalca predloga odloka Aleksandra Geršak Podbreznik. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
V razpravi sta sodelovala Janko Kos in Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Liboje v 
predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave 
pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka je seji Občinskega sveta predstavila 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 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve 
in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka je 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 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi sta na seji Občinskega sveta predstavila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za 
prostor in gospodarstvo in občinski urbanist Bojan Iršič. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 11. TOČKI 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 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  
 
11. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil s: 

 Poročilom 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,  

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

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

 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Alaksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe člane Občinskega sveta informiral 
o projektih izgradnje mostu v Kasazah in Grižah. 



 
Darja Dobrajc Lukman je na seji podala informacijo o prejemu prestižnega priznanja 
mednarodne Komisije Globallocal. 
Mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe je članom Občinskega 
sveta podala informacijo o poteku postopka javno zasebnega partnerstva za vrtec Žalec zahod. 
Pri tej točki dnevnega reda se je članom Občinskega sveta predstavila imenovana direktorica 
občinske uprave Občine dr. Darja Majkovič. 
 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Članica občinskega sveta Zdenka Jan je predložila pisno vprašanje oziroma pobudo. 
Član Jože Krulec je razpravljal o problematiki prostorske umestitve kovinarske dejavnosti v 
stanovanjsko sosesko v Žalcu in na seji povedal, da bo v zvezi z navedeno problematiko občini 
predložil pisno vprašanje oziroma pobudo. 
Predložen je bil pisni odgovor Tanji Basle, članici Občinskega sveta.  
 
Ob koncu seje je Župan navzoče povabil na poletne prireditve v občini in zaželel prijeten oddih 
in vse dobro.  
 
Seja je bila končana ob 15.20.  
 
 
Zapisala: 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


