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Številka: 032-0010/2022 
Datum: 18/5-2022 

 
Na podlagi 1. odstavka 32. člena  Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS 
št. 92/13 in 63/20)  

S K L I C U J E M 
26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, KI  BO V SREDO, DNE 25. MAJA 2022 OB 15. URI V 

DVORANI DOMA II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU 
 
 

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. korespondenčne seje z dne 5. aprila 2022 in 25. redne seje 

z dne 13. aprila 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej 
2. Predlog: 

 Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje; 

 Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje; 

 imenovanja predstavnika/predstavnice v svet javnega zavoda RŠS Celje; 
3. Predlog: 

 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim 
premoženjem v lasti Občine Žalec  

 Sklepa o ukinitvi javnega dobra  
4. Obravnava letnih poročil za leto 2021 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 

ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec 
5. Obravnava:  

 letnega poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021 in plan dela za leto 
2022; 

 Poročila o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine 
Žalec v letu 2021 in plan gradnje za leto 2022;  

 poročila o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021;  

 poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2021; 

 poročila o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021;  

 poročila o delu Zveze športnih društev Občine Žalec za leto 2021; 
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del enote urejanja 

prostora PO-5 (vrtec Ponikva) 
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega 

prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota 
A1 – 1. faza) (druga obravnava) 

8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski 
gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava) 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga 
obravnava)  

10. Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka  

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi javne zdravstvene mreže 
na primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga obravnava) 



12. Obravnava Dokončnega poročila o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta 
Potrate Žalec 

13. Predstavitev izhodišč projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec 
14. Aktualne informacije 
15. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov 

Občinskega sveta 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA DNEVNEGA REDA SEJE OBČINSKEGA SVETA: 
 
-     ugotovitev prisotnosti  
Župan Občine Žalec bo ugotovil prisotnost članov Občinskega sveta. 
-   sprejem dnevnega reda 
Občinski svet bo obravnaval spremembe in dopolnitve dnevnega reda. 
 
K 1. točki predloga dnevnega reda:                                                           
Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. korespondenčne seje z dne 5. aprila 2022 in 25. redne seje z dne 13. 
aprila 2022 ter zapisnika teh sej sta priložena. 
 
K 2. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, predlog 
Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje in predlog 
imenovanja predstavnika/predstavnice v svet javnega zavoda RŠS Celje je Občinskemu svetu 
predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja. Predlog bo na seji podal 
predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
K 3. točki predloga dnevnega reda: 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti 
Občine Žalec in predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra bo članom Občinskega sveta obrazložila Branka 
Đuraš, vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve. 
 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
K 4., 5. in 11. točki predloga dnevnega reda: 
Letna poročila za leto 2021 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in 
soustanoviteljica je Občina Žalec, poročilo o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021, 
poročilo o delu Zveze športnih društev Občine Žalec za leto 2021 in predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka  o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga 
obravnava) bo na seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe. 
 
Stališče odbora za negospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Slavko Ivezić. 
 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje k Letnim poročilom za leto 2021 javnih zavodov s 
področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec, bo podala 
predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
K 5. točki predloga dnevnega reda: 
Letno poročilo Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021 in plan dela za leto 2022 in Poročilo 
o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in plan gradnje za leto 
2022 bo na seji predstavil  Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe bo na seji podal predsednik odbora Jože Krulec 
 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje k Letnemu poročilu Stanovanjskega podjetja Sipro 
d. o. o. za leto 2021 in planu dela za leto 2022 bo podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
K 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki predloga dnevnega reda: 
Poročilo o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021, Poročilo Kariernega kotička Žalec 
za leto 2021, predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del enote urejanja 
prostora PO-5 (vrtec Ponikva), predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za 
odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu 
(morfološka enota A1 – 1. faza) (druga obravnava), predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za del območja UN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 
(prva obravnava), predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga 
obravnava) in predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka bo na seji obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada ta prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik 



K 12. točki predloga dnevnega reda: 
Dokončno poročilo o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec je Občinskemu 
svetu predstavila predsednica Nadzornega odbora Slavica Čehovin. 

 
K 13. točki predloga dnevnega reda: 
Izhodišča projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec je članom predstavila dr. Darja Majkovič, 
direktorica občinske uprave občine Žalec in vodja projekta.  
 
VABLJENI: (po elektronski pošti) 
člani Občinskega sveta Občine Žalec (po elektronski pošti); 
Janko Kos, Župan Občine Žalec; 
 
VABLJENI TUDI: 
Slavica Čehovin, predsednica Nadzorne odbora Občine Žalec; 
Aleksandra Geršak Podbreznik, predstavnica RC Planiranje Celje; 
Klemen Strmšnik, predstavnik podjetja Zavita d. o. o.;  
 
VABILO ZA SEJO POSREDOVANO: (po elektronski pošti) 
Političnim strankam zastopanim v Občinskem svetu Občine Žalec; 
Krajevnim skupnostim na območju Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec; 
Direktorici Občinske uprave;  
Vodjem Uradov Občinske uprave; 
Upravni enoti Žalec; 
Sredstvom javnega obveščanja; 
 
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI OBČINE ŽALEC 
 
 

 


