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Datum: 16/2-2022 

ZAPISNIK 
23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 16. FEBRUARJA 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, Viktor Mitov, Nada Jelen, Matic Krajšek, 
Anka Krašovc, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Karel Borovnik, 
Marjeta Rukav, Darko Tratnik, Katja Mahnič, Anton Grobelnik, Stanislav Jerman, Zdenka Jan, 
Marjan Vodeb, Jože Krulec, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana 
Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Tanja Trobiš, Nina Avbelj Lekić, Jasmin Fideršek; 
 
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, mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe, 
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, Borut Sitar namestnik vodje 
Urada za prostor in gospodarstvo, Bernarda Simončič, namestnica predsednice Nadzornega 
odbora Občine Žalec, 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 22. redne seje z dne 15. decembra 2021 ter potrditev zapisnika 

te seje 
2. Predlog premoženjskih zadev 
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (prva obravnava)  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 

2021 (prva in druga obravnava) 
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Šempeter ob Strugi (druga obravnava)  
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, 

projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec  
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem 

ob rojstvu otroka (prva in druga obravnava)  
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne 

pomoči v Občini Žalec (prva in druga obravnava) 
9. Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2022 
10. Predlog: 

 Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (druga obravnava)   

 cenika plakatiranja  
11. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom 

»dr. Jožeta Potrate« Žalec  
12. Obravnava Poročila o financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 2021. 
13. Obravnava Poročila o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 

2021 



14. Obravnava Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Žalec: 

 za Zaključni račun OŽ za leto 2019 

 za Združenje hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020 

 za Društvo savinjskih vinogradnikov za leto 2019 in 2020. 
15. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2021 

in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2022 
16. Aktualne informacije 
17. 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 22. redne seje z dne 15. decembra 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 22. redne seje z dne 15. decembra 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:  
Predlog premoženjskih zadev predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra številka 711-0003/2022  
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 javnega dobra številka 711-0003/2022 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 Programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2021 (prva obravnava) je na seji 
Občinskega sveta obrazložila Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2022 
(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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 
(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. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Žalec za leto 2022 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 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Žalec v letu 2022 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za Šempeter ob Strugi (druga obravnava) je na seji Občinskega sveta obrazložil 
Borut Sitar namestnik vodje Urada za prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za Šempeter ob Strugi 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 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, 
projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec je na seji Občinskega sveta 
podal Borut Sitar namestnik vodje Urada za prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini 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 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob 
rojstvu otroka (prva in druga obravnava) je na seji predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja 
Urada za negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Slavko Ivezić. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči 
staršem ob rojstvu otroka 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 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne 
pomoči v Občini Žalec (prva in druga obravnava) je na seji podala mag. Nataša Gaber Sivka, 
vodja Urada za negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Slavko Ivezić. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi občinske denarne 
socialne pomoči v Občini Žalec 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.  
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2022 je na seji obrazložila mag. Nataša 
Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Slavko Ivezić. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
9. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Letni programa športa v Občini Žalec za leto 2022 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: 
Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (druga obravnava) in predlog 
Cenika plakatiranja je na seji Občinskega sveta predstavil Aleksander Žolnir, vodja Urada za 
gospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini 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.  
 
b) Občinski svet sprejme Cenik plakatiranja 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 soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec je občinskemu svetu predložila Komisija za pripravo statuta občine in 
Poslovnika občinskega sveta. 
Stališče komisije je na seji občinskega sveta podala predsednica komisije Vladimila Dobnik. 
 
Članica občinskega sveta in direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« 
Žalec dr. Hana Šuster Erjavec je dne 14. februarja 2022 Županu Občine Žalec sporočila, da se 
bo zaradi nasprotja interesov na 23. redni seji, dne 16. februarja pri 11. točki dnevnega reda: 
Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec izločila iz razprave in glasovanja. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
11. SKLEP: 
Občinski svet daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni 
dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, ki jih je svet javnega zavoda sprejel na seji dne 16. decembra 
2021. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 2021 je na seji predstavila mag. 
Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Slavko Ivezić. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
12. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 
2021. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2021 je na seji 
podala mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik Slavko Ivezić. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
13. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v 
Občini Žalec za leto 2021. 



Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončna poročila Nadzornega odbora Občine Žalec: za Zaključni račun Občine Žalec za leto 
2019, za Združenje hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020 in za Društvo savinjskih 
vinogradnikov za leto 2019 in 2020 je na seji občinskega sveta podala namestnica predsednice 
Nadzornega odbora Bernarda Simončič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
14. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora Občine Žalec: 

 za Zaključni račun OŽ za leto 2019,  

 za Združenje hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020  

 za Društvo savinjskih vinogradnikov za leto 2019 in 2020. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 17 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 17 članov Občinskega sveta.  
 
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2021 in Program 
dela Nadzornega odbora za leto 2022 je na seji Občinskega sveta predstavila namestnica 
predsednice Nadzornega odbora Bernarda Simončič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
15. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil s:  

 Programom dela Nadzornega odbora za leto 2021; 

 Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2021. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec je Občinski svet informirala o: 
poteku revizijskega postopka Računskega sodišča Republike Slovenije, predložitvi revizijskega 
poročila notranje revizije o podeljevanju koncesij, razpisu koncesije za zapuščene živali, 
pogovorih o znižanju cen ogrevanja in situaciji na področju dobave energentov, nakupu 
kompleksa nepremičnih Hotel Žalec ter nalogah ustanovljenega Konzorcija Center Golding. 
Tomaž Kozovinc, direktor Mladinskega centra Žalec je članom občinskega sveta predstavil 
namero Mladinskega centra glede prenosa hotela v upravljanje centru, oziroma drugim 
uporabnikom.  
Aleksander Žolnir je na seji občinskega sveta podal informacijo o prestavitvi trase plinovoda 
zaradi predvidene gradnje mostu v Grižah.   
 
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Članica Občinskega sveta Tanja Basle je postavila vprašanja glede: izgradnje tretjega pasu v  
križišču v Gotovljah, nabave športnih naprav v krajinskem parku Vrbju, omejitvi prometa pri 
ribniku Vrbje ter problematiki pasjih iztrebkov v Žalcu. Navedena vprašanja bo predložila v pisni 
obliki po seji občinskega sveta.  
 



Župan je ob koncu seje čestital Timiju Zajcu iz Hramš za prejeti medalji na olimpijskih igrah v 
Pekingu.  
 
Seja je bila končana ob 15.15. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


