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ZAPISNIK 
20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 20. OKTOBRA 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, Matjaž Krk, Nina Avbelj 
Lekić, Karel Borovnik, Marjeta Rukav , Darko Tratnik, Anton Grobelnik, Marjan Vodeb, Stanislav 
Jerman, Zdenka Jan, Jože Krulec, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. 
Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Katja Mahnič, Jasmin Fideršek; 
 
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, Aleš 
Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe, Branka Đuraš, vodja Urada za 
premoženjske, pravne in splošne zadeve, Bernarda Simončič, namestnica predsednice 
Nadzornega Odbora Občine Žalec, Stojan Praprotnik, direktor Razvojne agencije Savinja Žalec 
dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno zasebno partnerstvo, uslužbenci občinske uprave 
Natalija Starič Žikić, ravnateljica javnega zavoda Vrtci Občine Žalec, uslužbenci Občine Žalec: 
Darja Orožim, višja svetovalka; 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
 DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje z dne 16. junija in 5. korespondenčne seje 

dne 21. julija 2021 ter potrditev zapisnikov teh sej 
2. Predlog:  

 soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta 
Potrate Žalec 

 mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Vrtci Občine  
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za 

opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov  

4. Obravnava in potrditev pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 
»Vrtec Žalec zahod« 

5. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti 
Občine Žalec 

6. Informacija o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje 
Savinjske doline v letu 2020 

7. Predlog Odloka  o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Žalec (druga obravnava) 



8. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (druga 
obravnava) 

9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (prva 
in druga obravnava) 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 
2021 (prva in druga obravnava) 

11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju ginekologije in porodništva (prva in druga obravnava) 

12. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec 
13. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 

2021/2022 
14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice MSK 

Žalec iz naslova povečanega obsega dela 
15. Dokončno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja:  

 Občine Žalec - nadzor javnih naročil v letu 2019 

 Turističnega društva Šempeter v Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 - za sredstva 
prejeta iz proračuna Občine Žalec  

 Odbojkarskega društva Šempeter v Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 - za 
sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec   

 Turističnega društva Levec za leto 2019 in 2020 - za sredstva prejeta iz proračuna 
Občine Žalec 

16. Aktualne informacije 
17. 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 19. redne seje z dne 16. junija in 5. korespondenčne seje z dne 21. 
julija 2021 ter zapisnika teh sej 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 19. redne seje z dne 16. junija in 5. 
korespondenčne seje dne 21. julija 2021 ter potrdi zapisnika teh sej. 
 
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:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je Občinskemu svetu 
predložila predlog Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom dr. 
Jožeta Potrate Žalec in predlog Mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Vrtci Občine 
Žalec. Predlog komisije je na seji obrazložil predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Dr. Hana Šuster Erjavec, članica Občinskega sveta je Županu Občine Žalec dne 11. oktobra 
2021 sporočila, da se bo zaradi nasprotja interesov (glasovanje o svojem predlogu soglasja k 
imenovanju direktorice javnega zavoda dr. Jožeta Potrate Žalec) na 20. redni seji, dne 20. 
oktobra 2021 pri 2. a točki dnevnega reda: izločila iz razprave in odločanja o svojem predlogu 
soglasja.   
 



 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom 

dr. Jožeta Potrate Žalec v  predloženem besedilu. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Mnenje k imenovanju direktorice javnega zavoda Vrtci Občine 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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je Občinskemu svetu 
predložila predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za 
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je na seji podal predsednik komisije 
Viktor Mitov. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za 
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov 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:  
Pogodbo za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod« sta na seji 
Občinskega sveta podala mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
služne in dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno zasebno partnerstvo. 
Na sejo smo k tej točki dnevnega reda povabili Natalijo Starič Žikić, ravnateljico javnega zavoda 
Vrtci Občine Žalec. 
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 s koncesijsko Pogodbo za izvedbo projekta javno-zasebnega 
partnerstva »Vrtec Žalec zahod« 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.  
 
 
 
 



5. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 
Žalec je na seji Občinskega sveta podala Branka Đuraš, vodja 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  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika 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.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Informacijo o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske 
doline v letu 2020 je članom Občinskega sveta predstavil Stojan Praprotnik, direktor Razvojne 
agencije Savinja Žalec. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Informacijo o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine 
Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2020. 
 
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 Odloka  o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Žalec (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. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme amandma Župana na predlog Odloka  o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Žalec 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.  
 
b) Občinski svet sprejme Odlok  o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju občine Žalec v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 



Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta, šroti sta bila 2 člana Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (druga 
obravnava) je obrazložila 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  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec v 
predloženem besedilu  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (prva in druga obravnava) 
je na seji Občinskega sveta predstavila 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. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
9. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu v 
predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 
(prva in druga obravnava) je na seji 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 Jože Krulec in Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet sprejme: 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 v 
predloženem besedilu; 

 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec v letu 
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 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju ginekologije in porodništva (prva in druga obravnava) je na seji 
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  
 
11. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva 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: 
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec je članom 
Občinskega sveta obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe.  
Na sejo smo k tej točki dnevnega reda povabili Natalijo Starič Žikić, ravnateljico javnega zavoda 
Vrtci Občine Žalec. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Slavko 
Ivezič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
12. SKLEP: 
Občinski svet sprejem Sklep o določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec v 
predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 19 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 19 članov Občinskega sveta.  
 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 
2021/2022 je članom Občinskega sveta predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe.  
Na sejo smo k tej točki dnevnega reda povabili Natalijo Starič Žikić, ravnateljico javnega zavoda 
Vrtci Občine Žalec. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Slavko 
Ivezič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
13. SKLEP: 
Občinski svet poda Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec 
za šolsko leto 2021/2022 v predloženem besedilu. 
 
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 soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega 
zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec iz naslova povečanega obsega dela je 
Občinskemu svetu 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. 
 
V razpravi je sodeloval Blaž Kolar. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
14. SKLEP: 
Občinski svet poda Soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela za direktorico javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec go. Jolando 
železnik v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 17 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 15 članov Občinskega sveta, proti sta bila 2 člana Občinskega sveta.  
 
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončna poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja: Občine Žalec - 
nadzor javnih naročil v letu 2019, Turističnega društva Šempeter v Savinjski dolini za leto 2019 
in 2020 - za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec, Odbojkarskega društva Šempeter v 
Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 - za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec in 
Turističnega društva Levec za leto 2019 in 2020 - za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec 
je na seji Občinskega sveta podala Bernarda Simončič, namestnica predsednice Nadzornega 
odbora.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
15. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z dokončnimi poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
poslovanja: Občine Žalec - nadzor javnih naročil v letu 2019, Turističnega društva Šempeter v 
Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 - za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec, 
Odbojkarskega društva Šempeter v Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 - za sredstva prejeta iz 
proračuna Občine Žalec in Turističnega društva Levec za leto 2019 in 2020 - 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 16. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Aleš Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe je člane Občinskega sveta 
informiral o projektih izgradnje mostu v Kasazah in Grižah. 
Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo je na seji podala informacijo o 
izgradnji komunalne infrastrukture v okviru projekta Hopslandija v Vrbju.  
Dr. Hana Šuster Erjavec članica Občinskega sveta in direktorica javnega zavoda Zdravstveni 
dom dr. Jožeta Potrate Žalec je navzoče člane Občinskega sveta seznanila z izvedbo internega 
strokovnega nadzora v zvezi s sumom hujše kršitve delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih 
sodelavcih s področja zdravstvene nege pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register 
cepljenih oseb. 
Janko Kos, Župan občine Žalec je članu Občinskega sveta odgovoril na vprašanje v zvezi z 
razpisom direktorja Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o..  
 



 
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Člana Občinskega sveta Jože Krulec in Karel Borovnik sta predložila pisna vprašanja in pobudi. 
Članica Občinskega sveta Zdenka Jan je prejela odgovor, ki ga je postavila na seji Občinskega 
sveta dne 16. junija 2021.  
Vilma Tekavc članica Občinskega sveta je razpravljala, da je obiskovalce ribnika Vrbje oziroma 
občane potrebno obvestiti o parkiranju na novem parkirišču. 
 
Ob koncu seje je Župan člane Občinskega sveta seznanil s terminom terenske seje dne 11. 
novembra 2021. 
   
Seja je bila končana ob 16.20. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


