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Številka: 032-0014/2022 
Datum: 14. 9. 2022 

ZAPISNIK  
28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 14. SEPTEMBRA 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, Anka Krašovc, 
Nada Jelen, Matic Krajšek, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Darko 
Tratnik, Katja Mahnič, Jože Krulec, Jasmin Fideršek, Rok Sedminek, Zdenka Jan, Tanja Basle, 
Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek, Vojko Zupanc, Matjaž Krk 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Nina Avbelj Lekić, Anton Grobelnik, Marjan Vodeb 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, dr. Darja Majkovič, 
direktorica občinske uprave, mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe, mag. Gabrijela Vodnik, vodja urada za javne finance, Branka Đuraš, vodja urada za 
premoženjske, pravne in splošne zadeve, Stojan Praprotnik, direktor RA Savinja Žalec, Franja 
Vihernik, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti, 

 sprejem dnevnega reda. 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 27. redne seje z dne 22. junija 2022 ter potrditev zapisnika te 

seje. 
2. Predlog: 

 sklepa o prenehanju mandata članu občinskega sveta, 

 sklepa o razrešitvi namestnice člana Občinske volilne komisije,  

 sklepa o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije. 
3. Predlog premoženjskih zadev.  
4. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 

2022/2023. 
5. Obravnava: 

 Poročila o izvrševanju proračuna Občine Žalec v obdobju januar – junij 2022, 

 Poročila o uresničevanju akcijskega načrta »Občina po meri invalidov« v Občini Žalec  za 
leto 2021, 

 Informacije o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje 
Savinjske doline v letu 2021. 

6. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za: 

 Medobčinsko splošno knjižnico Žalec za leto 2020, 

 Razvojno agencijo Savinja za leto 2020, 

 Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020. 
7. Aktualne informacije. 

8. 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 27. redne seje z dne 22. junija 2022 ter zapisnika te seje so člani 
Občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo Občinskega sveta. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
SKLEP 1: 
Občinski svet sprejme Poročilo o izpolnitvi sklepov 27. redne seje z dne 22. junija 2022 ter 
zapisnika 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 Sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, predlog Sklepa o razrešitvi 
namestnice člana Občinske volilne komisije in predlog imenovanja namestnice člana Občinske 
volilne komisije je Občinskemu svetu predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanja ter priznanja. Predlog je na seji podal predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Občinski svet je sprejel naslednje 
 
SKLEP 2: 
a) Občinski svet sprejme Sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta 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 Sklep o razrešitvi namestnice člana Občinske volilne komisije 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.  
 
c) Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije 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 Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Žalec številka 711-0008/2022 je 
članom Občinskega sveta obrazložila Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske, pravne in 
splošne zadeve.  
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podala predsednica odbora Zdenka Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

SKLEP 3: 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra številka 711-0008/2022 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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2022/2023 
je na seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je podal predsednik odbora Slavko Ivezič.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
SKLEP 4: 
Občinski svet poda soglasje k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 
2022/2023 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 Poročila o izvrševanju proračuna Občine Žalec v obdobju januar – junij 2022 je  
obrazložila mag. Gabrijela Vodnik, vodja Urada za javne finance.  
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podala predsednica odbora Zdenka Jan.  
 
Predlog Poročila o uresničevanju akcijskega načrta »Občina po meri invalidov« v Občini Žalec za 
leto 20214 je obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podal predsednik odbora Slavko Ivezič. 
 
Predlog Informacije o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje 
Savinjske doline v letu 2021 je obrazložil Stojan Praprotnik, direktor Razvojne agencije Savinja.  
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
SKLEP 5: 
a) Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Žalec v obdobju 
januar – junij 2022. 
 
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 se je seznanil s poročilom o uresničevanju akcijskega načrta »Občina po meri 
invalidov« 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. 
 
c) Občinski svet se je seznanil z Informacijo o analizi poslovanja gospodarstva na območju 
Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2021.  
 
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 Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Medobčinsko splošno 
knjižnico Žalec za leto 20202, Razvojno agencijo Savinja za leto 2020 in Zaključnega račun 
proračuna Občine Žalec za leto 2020 je na seji obrazložila Bernarda Simončič, podpredsednica 
Nadzornega odbora.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
SKLEP 6: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom Nadzornega  odbora Občine Žalec za:  
Medobčinsko splošno knjižnico za leto 2020, 
Razvojno agencijo Savinja za leto 2020 in 
Zaključnim računom proračuna za leto 2020.  
 
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:  
Mag. Gabrijela Vodnik, vodja urada za javne finance je Občinski svet informirala o odpisu dolga 
po sklepu sodišča o končanju stečajnega postopka Cestno podjetje Maribor d.d. – v stečaju.  
Dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec je Občinski svet informirala o reviziji 
računskega sodišča ter Občinski svet seznanila s Poročilom Računskega sodišča RS o pravilnosti 
dela poslovanja občine v letu 2020 in o ukrepih OŽ za odpravo pomanjkljivosti, večjih investicijah 
Občine Žalec (most Kasaze, PC Arnovski gozd 3 vključno z odvozom izkopnega materiala, DRR2 
izvedba vodovodov), sanaciji skalnega preloma v Zabukovici, projektom Hotel Žalec o izboru 
izvajalca za idejno zasnovo, ki bo predstavljena na seji občinskega sveta in v javni obravnavi, 
obnovi občinske stavbe, obvestilom o izboru izvajalca za izvedbo kolesarske poti Celje – Žalec 
ter vabilom za udeležbo na Spodnjesavinjskem razvojnem forumu z dne 20. 9. 2022. 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Član Občinskega sveta Rok Sedminek je predložil pisna vprašanja.  
 
Tanja Basle, članica Občinskega sveta je na seji podala ustno vprašanje glede finančne situacije 
in roka za izvedbo mosta v Kasazah. 
Na seji občinskega sveta ji je na vprašanja odgovoril Župan Občine Žalec.  
 
Občinska uprava je na sejo predložila odgovore na pisna vprašanja  Jožeta Krulca, ki jih je podal 
na pretekli seji Občinskega sveta 22. junija 2022.  
    
Seja je bila končana ob 16.50 uri. 
 
 
Zapisala: 
Franja Vihernik 

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 

 


