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ZAPISNIK 
24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 16. MARCA 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, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Jože 
Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana 
Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Katja Mahnič, Stanislav Jerman, Marjan Vodeb; 
 
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, Darja Dobrajc Lukman vodja 
Urada za prostor in gospodarstvo, Bernarda Simončič, namestnica predsednice Nadzornega 
odbora Občine Žalec, mag. Janez Primožič, direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. 
o., Aleksandra Geršak Podbreznik, predstavnica RC Planiranje d. o. o., 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 6. korespondenčne seje dne 9. februarja 2022 in 23. redne seje 

z dne 16. februarja 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej 
2. Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov 
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (druga obravnava) in poročilo o delu 

Občinskega sveta v letu 2021  
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve 

Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 

zavoda:  

 Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava) 

 Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava) 

 Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava) 

 Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in druga obravnava) 

 I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava) 
6. Predlog Pravilnika o denarnih nagradah športnikom za športne dosežke 
7. Predlog elaborata in sklepov o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec za leto 2022 
8. Poročilo o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne 

pogrebne službe za leto 2021 
9. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Odbojkarski klub 

Spodnja Savinjska dolina Šempeter za leto 2019 in 2020 



10. Aktualne informacije 
11. 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 6. korespondenčne seje dne 9. februarja 2022 in 23. redne seje z 
dne 16. februarja 2022 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 6. korespondenčne seje dne 9. februarja 
2022 in 23. redne seje z dne 16. februarja 2022 ter potrdi zapisnika teh sej. 
 
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 soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov je na seji Občinskega sveta 
obrazložila 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 daje soglasje k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000,00 EUR za prodajo 
zemljišča parc. št. 433/9 k. o. 995 – Šempeter v predloženem besedilu. 

 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2021 (druga obravnava) in 
poročilo o delu Občinskega sveta v letu 2021 je na seji Občinskega sveta obrazložila Darja 
Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta. 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2022 v 
predloženem besedilu in potrdi poročilo o delu Občinskega sveta v letu 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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka 
o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog je članom Občinskega sveta 



podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo. Na sejo smo k tej točki 
povabili tudi Aleksandro Grešak Podbreznik, predstavnico RC Planiranje d. o. o.. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in 
dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava), predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda, Osnovna šola Griže (prva in 
druga obravnava), predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava), predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in druga obravnava), predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (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 o vseh predlogih odloka glasoval skupaj. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme: 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Vrtci Občine Žalec v predloženem besedilu; 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Griže v predloženem besedilu; 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče v predloženem besedilu; 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini v predloženem besedilu; 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
I. osnovna šola 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:  
Predlog Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke je na seji 
občinskega sveta 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  
 



6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne 
dosežke 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 elaborata in sklepov o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec za leto 2022 je Občinskemu 
svetu predstavil mag. Janez Primožič, direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o..  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
V razpravi so sodelovali: Jože Krulec, Janko Kos, Rok Sedminek, mag. Janez Primožič.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
a) Občinski svet Občine Žalec potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe 

s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec  št. 16-
2015/17022022 z dne 17. 2. 2022. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 16 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 13 članov Občinskega sveta, proti so bili 3 člani Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet Občine Žalec sprejme Sklep o cenah storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec v predloženem 
besedilu.  

 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 16 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 14 članov Občinskega sveta, proti so bili 3 člani Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Poročilo o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne 
pogrebne službe za leto 2021 je na seji Občinskega sveta podal 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  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe – 24 - urne 
dežurne pogrebne službe za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 17 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 15 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 15 članov Občinskega sveta.  
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec za Odbojkarski klub Spodnja Savinjska 
dolina Šempeter za leto 2019 in 2020 je na seji Občinskega sveta predstavila namestnica 
predsednice Nadzornega odbora Bernarda Simončič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 



9. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora Občine Žalec za 
Odbojkarski klub Spodnja Savinjska dolina Šempeter za leto 2019 in 2020. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 19 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 19 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 19 članov Občinskega sveta.  
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec je Občinski svet informirala o: 
inšpekcijskem pregledu evidentiranih zaklonišč v Občini Žalec, varčevanju in prehodu na 
cenejše vire energentov v občini, razpisu za neprofitna stanovanja v občini, objavi javnega 
poziva za posredovanje pobud za spremembo namenske rabe prostora, kandidiranju na razpis 
za pridobitev sredstev za sanacijo Rimske nekropole v Šempetru, postopku pridobivanja 
nepremičnih hotelskega kompleksa v Žalcu ter v zvezi s tem o izpolnjevanju obveznosti do bank 
upnic. 
Aleksander Žolnir je na seji občinskega sveta podal informacijo o izgradnji mosta v Kasazah , 
projektu izgradnje mostu v Grižah in prestavitvi plinovoda v Grižah. 
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Član Občinskega sveta Jože Krulec je predložil pisno pobudo glede širše javne razprave o 
spremembi namembnosti Hotela Žalec.  
Janko Kos, Župan in dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave sta na seji podala 
odgovora na podano pobudo. 
 
Seja je bila končana ob 16.45. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


