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ZAPISNIK 
25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 13. APRILA 2022 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, Karel 
Borovnik, Marjeta Rukav, Darko Tratnik, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan Vodeb, Jože 
Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana 
Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Nina Avbelj Lekić, Katja Mahnič, Stanislav Jerman; 
 
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, 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 24. redne seje z dne 16. marca 2022 ter potrditev zapisnika te 

seje 
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2021  
3. Predlog odpisa neizterljivih najemnin za neprofitna stanovanja  
4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na 
območju ŽA-1/12 v Žalcu (prva in druga obravnava)  

5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III 
(prva in druga obravnava) 

6. Predlog Soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za 
redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v  Občini Žalec za leto 2021 

7. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 
zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec iz naslova povečanega obsega dela 

8. Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec 
9. Obravnava: 

 Informacije  o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih KS za leto 
2021 (PP Žalec) 

 Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva  Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko 
in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Žalec 

 Poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2021 in poročila o delu 
prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2021 

 Poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 in 
program dela za leto 2022 



 Poročila o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest v Občini Žalec za leto 2021 

10. Aktualne informacije 
11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega 

sveta 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 23 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 16. marca 2022 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 24. redne seje z dne 16. marca 2022 ter 
potrdi zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 23 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2021 je na seji Občinskega sveta 
obrazložila mag. Gabrijela Vodnik, vodja Urada za javne finance. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podla predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2021 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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog odpisa neizterljivih najemnin za neprofitna stanovanja je na seji Občinskega sveta 
podal Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je predstavil predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

3. SKLEP: 
Zaradi neizterljivosti se odpišejo terjatve po sklopih razvidnih s seznama, ki je bil kot priloga 
sestavni del tega sklepa: 

 osebni stečaj 

 pokojni dolžniki 

 ustavitev postopka izterjave po sklepu sodišča 

 namestitev dolžnika v domu starostnikov 
v skupnem znesku 52.233,66 EUR. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 



Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v 
Žalcu (prva in druga obravnava) je članom Občinskega sveta podala Darja Dobrajc Lukman, 
vodja Urada za prostor in gospodarstvo.  
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na območju 
ŽA-1/12 v Žalcu v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (prva in druga 
obravnava) je članom Občinskega sveta obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja 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 OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III 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 Soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za redno 
delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov 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. 
 
Dr. Hana Šuster Erjavec je dne 11. aprila 2022 Županu Občine Žalec sporočila , da se bo na 25. 
redni seji Občinskega sveta dne 13. aprila 2022 pri 6. točki predloga dnevnega reda: Predlog 
Soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za redno 
delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2021 izločila iz 
glasovanja.  
 
V razpravi so sodelovali: Jože Krulec, Nataša Gaber Sivka in Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost za 
leto 2021: 



- ravnateljici JZ Vrtci Občine Žalec, Nataliji Starič Žikić, 
- ravnateljici JZ I. osnovna šola Žalec, Tatjani Žgank Meža, 
- ravnateljici JZ II. osnovna šola Žalec, Petri Petrovič Pražnikar, 
- ravnateljici JZ Osnovna šola Griže, Mariji Pavčnik, 
- ravnateljici JZ Osnovna šola Petrovče, Ireni Kolar, 
- ravnatelju JZ Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini, Urošu Vidmajerju, 
- ravnatelju JZ Glasbena šola Risto Savin Žalec, mag. Gorazdu Kozmusu, 
- direktorici JZ UPI ljudska univerza Žalec, Franji Centrih, 
- direktorici JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Jolandi Železnik, 
- direktorji JZ Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Boštjanu Štrajharju, ter 

pomočnikom direktorja, Mateju Sitarju, Majdi Potočnik in Nastiji Močnik, 
- direktorju JZ Mladinski center Žalec, Tomažu Kozovincu, 
- direktorici JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, dr. Hani Šuster Erjavec in 
- direktorici JZ Žalske lekarne Žalec, Nataši Čater, 

v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 17 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 17 članov Občinskega sveta.  
 
K 7. 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 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. 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec poda soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela za direktorico JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec, go. 
Jolando Železnik, v predloženem besedilu.   
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 16 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 16 članov Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec 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  
 
8. SKLEP: 

Občinski svet Občine Žalec sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na 
domu v Občini Žalec v predlagani vsebini.     

 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Uvodna pojasnila k predloženi informaciji ter poročilom o varnostni problematiki na območju 
Občine Žalec in posameznih KS za leto 2021 (PP Žalec) o delu Medobčinskega inšpektorata in 



redarstva  Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine 
Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Žalec, 
izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2021, o delu prostovoljnih gasilskih društev 
Občine Žalec v letu 2021, o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 
2021 in programu dela za leto 2022 in o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec 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  
 
9. SKLEP: 
Občinski svet: 

 se je seznanil z Informacijo  o varnostni problematiki na območju Občine Žalec  in 
posameznih KS za leto 2021 (PP Žalec); 

 se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva  Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Žalec; 

 se je seznanil s Poročilom o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2021 in 
poročilom o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2021; 

 se je seznanil s Poročilom o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec za leto 2021; 

 sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 in 
program dela 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:  
Dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec je Občinski svet informirala o: 
dokončanju revizije proračuna Občine Žalec za leti 2019 in 2020 na sedežu občine Žalec, 
ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije pri uvedenem nadzoru poslovanja občin in 
javnih zavodov s področja zdravstva na področju nabave zaščitne opreme v času od 1. 3. 2020 
do 1. 6. 2020 in ugotovitvah komisije v zvezi s občinskih funkcionarjev o subjektih, za katere 
veljajo omejitve poslovanja, pridobivanju sredstev na javnih razpisih, realizaciji projekta Hotel 
Žalec, ki se sedaj imenuje projekt Center Žalec, ki ga bo vodstvo občine v nadaljevanju 
predstavilo širši javnosti, pobudah za uporabo obnovljivih virov energije na stanovanjskih 
objektih in objektih občine, aktivnostih na področju prostorskega planiranja v občini in 
organiziranju čistilnih akciji po krajevnih skupnostih. 
Aleksander Žolnir je na seji občinskega sveta podal informacijo o izgradnji mosta v Kasazah , 
projektu izgradnje mostu v Grižah in prestavitvi plinovoda v Grižah. 
Janko Kos, Župan je občinski svet seznanil da bo za člane občinskega sveta dne 12. maja 2022 
organizirana strokovna ekskurzija. 
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Član Občinskega sveta Jože  Krulec je predložil pisno vprašanje. 
Občinska uprava je na sejo predložila odgovor na pisno pobudo Jožeta Krulca, ki jo je podal na 
pretekli seji Občinskega sveta 16. marca 2022.  
Član občinskega sveta Rok Sedminek je pri tej točki dnevnega reda razpravljal o prehodu na 
cenejše vire energentov, o predlogu za širšo razpravo o namembnosti Hotela Žalec in da je 
nujno, da se zadeve pokrivajo na trgu in ne iz proračuna, podal je tudi pobudo občini za prehod 
na participativni proračun. 
Janko Kos Župan je odgovoril na postavljena vprašanja in predloge, ki sta jih podala člana 
občinskega sveta Jože Krulec in Rok Sedminek. 
    
 



Seja je bila končana ob 17.25. 
 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 


