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ZAPISNIK 
21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 17. NOVEMBRA 2021 

OB 15. 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, Katja Mahnič, Anton Grobelnik, Marjan 
Vodeb, Stanislav Jerman, Zdenka Jan, Jože Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Tanja 
Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, dr. Darja 
Majkovič, direktorica občinske uprave, Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske, pravne in 
splošne zadeve, Aleš Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe,  
uslužbenci občinske uprave Občine Žalec: Marjana Kopitar višja svetovalka za gospodarske 
javne službe, Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta; 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
 DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje z dne 20. oktobra 2021 ter potrditev zapisnika te 

seje 
2. Predlog premoženjskih zadev 
3. Predlog Terminskega programa Občinskega sveta za leto 2022 
4. Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 

območje Občine Žalec – prenova v letu 2021 
5. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (prva obravnava) 
6. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene 

živali na območju Občine Žalec (druga obravnava) 
7. Aktualne informacije 
8. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega 

sveta 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje z dne 20. oktobra 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 20. redne seje z dne 20. oktobra ter potrdi 
zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog premoženjskih zadev, predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 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  
 
2. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra številka 711-0009/2021 v 
predloženem besedilu. 

 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Terminskega programa Občinskega sveta za leto 2022 je članom Občinskega sveta 
predložil Župan na seji pa ga je predstavila Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve 
občinskega sveta. 
 
V razpravi je sodeloval Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Terminski program Občinskega sveta za leto 2022 v predloženem 
besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 27 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 27 članov Občinskega sveta.  
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 
Občine Žalec – prenova v letu 2021 je na seji Občinskega sveta podal Klemen Strmšnik, 
predstavnik podjetja Zavita d. o. o. (po oddaljeni prijavi). 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
V razpravi je sodeloval Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
območje Občine Žalec – prenova v letu 2021 v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 27 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 27 članov Občinskega sveta.  



 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (prva obravnava) je na seji 
Občinskega sveta obrazložil Aleš Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne 
službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (prva 
obravnava) v predloženem besedilu ter ga posreduje v 10 - dnevno javno obravnavo.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Žalec (druga obravnava) je na seji Občinskega sveta predstavil Aleš 
Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za 
zapuščene živali na območju Občine Žalec v predloženem besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 27 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 27 članov Občinskega sveta.  
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Janko Kos, Župan občine Žalec je člane Občinskega sveta informiral, da je Svet ustanoviteljev 
Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. soglasno za direktorja podjetja imenoval mag. 
Janeza Primožiča iz Prebolda. Občinski svet bo na naslednji seji občinskega sveta obravnaval 
Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. za leto 2020 in elaborat cen 
komunalnih storitev. 
Dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec je Občinski svet informirala o 
aktivnostih občinske uprave Občine Žalec v času med sejama Občinskega sveta. Povedala je, 
da je občinska uprava Občine Žalec Računskemu sodišču na podlagi sklepa o reviziji z dne 13. 
10. 2021 s katerim se revidira pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2020 pripravila vse 
potrebne dokumente. Revizija bo potekala dvakrat tedensko šest mesecev.  
Občina Žalec, krajevne in mestna skupnost ter javni zavodu so s 1. 12. 2021 spremenili 
transakcijske račune, ki so objavljeni na spletni strani Občine Žalec.  
Članom občinskega sveta je podala informacije o realizaciji projektov na področju 
negospodarstva, gospodarskih javnih služb, prostora, premoženjskih in splošnih zadev in o 
pridobivanju sredstev države in evropske unije za sofinanciranje oziroma financiranje 
načrtovanih projektov.  
Občina Žalec pripravlja tudi strategijo razvoja občine Žalec za naslednje obdobje. 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Član Občinskega sveta Jasmin Fideršek je na seji postavil ustno vprašanje o sanaciji oziroma 
izgradnji mostu v Grižah. 
Aleš Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe je odgovoril na vprašanje 
Jasmina Fiderška o projektu izgradnje mostu v Grižah. 
 



Člana Občinskega sveta Jože Krulec in Karel Borovnik sta prejela odgovore na vprašanja, ki sta 
jih postavila na seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 2021.  
  
Seja je bila končana ob 16.05.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


