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OBČINSKEMU SVETU
ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude
Stanislav Jerman, član občinskega sveta je na seji občinskega sveta dne 21. novembra
2013 vprašal ali bo občinski svet obravnaval, oziroma se seznanil z realizacijo programa dela
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za letošnje leto?
Odgovor:
Poročilo o delu oziroma realizacijo programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za leto 2013 bomo uvrstili v program dela občinskega sveta za leto 2014
(predvidoma na prvo sejo).
Vojko Zupanc, član občinskega sveta je na seji občinskega sveta dne 21. novembra 2013
dal pobudo, da se v letu 2014 ena sejnina nameni osnovnim šolam po občini, namensko za
prehrano otrok (pobuda velja za člane občinskega sveta, podžupane, funkcionarje zaposlene
na občini ter za predsednike krajevnih skupnosti). Predlagal je, da gre za prostovoljno
odločitev posameznega funkcionarja, oziroma da se formalnosti speljejo preko dopisne seje.
Odgovor:
Na podlagi dane pobude lahko vsak na katerega se pobuda nanaša iz sredstev, ki jih prejme
na svoj račun kot sejnino, nagrado ali drugo plačilo iz občinskega proračuna nakaže sredstva
za predlagani namen.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta ter člani drugih občinskih
organov ter predsedniki krajevnih skupnosti prejemajo plačilo za opravljanje svoje funkcije
oziroma dela na podlagi Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov. Občinski svet v posamezna individualna izplačila sejnin in nagrad plač
na podlagi sprejetega pravilnika ne more posegati na način, kot je bilo predlagano.
Lojze Posedel, član Občinskega sveta je na seji občinskega sveta dne 21. novembra 2013
vprašal:
Vprašanje je povezano s stanovanji, ki jih je občina Žalec predala podjetju Montana d. o. o.
- Občina Žalec je teh 40 stanovanj v Grižah in Zabukovici kupila 29. 11. 1991 od Hmezad
Gramesa, vendar se ni vpisala v zemljiško knjigo;
- Montana d. o. o. je v stečajnem postopku kupila pravno osebo (stečajnega dolžnika) in bi
po pogodbi morala na svoje stroške urediti vse zemljiško knjižne zadeve – neoverjene.
- Zakaj ste kljub temu, da so vam bila poznana vsa dejstva (zemljiško knjižne zadeve in
nakup stanovanj Montana) predlagali OS, da sprejme sklep, da se ta stanovanja predajo
Montani, brez ustreznega zunanjega pravnega mnenja;

Odgovor:
Občinskemu svetu sta bila predlagana dva alternativna sklepa, prvi pomeni sporazumno
rešitev zadeve in je bil na seji občinskega sveta tudi sprejet, kot alternativa pa je bila
ponujena tudi možnost, da se zadeva reši po sodni poti, vendar je bila na občinskem svetu
sprejeta pot sporazumne rešitve. V postopku priprave gradiva za obravnavo te problematike
na občinskem svetu smo se posvetovali z odvetniki, ki so potrdili, da je dokazovanje
lastninske pravice v takšnih primerih skrajno težavno, dolgotrajno in rezultata vnaprej ni
mogoče predvideti.
Lojze Posedel, član Občinskega sveta je na seji občinskega sveta dne 21. novembra 2013
vprašal:
Vprašanje povezano s poslovanjem JKP Žalec d. o. o.
- Zakaj ne omogočite razprave in odločanja o problematiki realizacije obveznosti MC do
JKP Žalec?
- Ali ste bili vi kot župan OŽ in predsednik skupščine JKP seznanjeni z dodatkom (19. 1.
2012);
- Zakaj kot župan največje občine ustanoviteljice JKP in kot predsednik skupščine niste
zagotovili organov upravljanja javnega komunalnega podjetja kot zahteva zakonodaja
(svet ustanoviteljev!)?
Odgovor:
Na postavljena vprašanja smo vam že posredovali odgovore. Prav tako vam je v zvezi z
zgoraj postavljenimi vprašanji odgovoril direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec. V
zvezi s tem so vam bili posredovani tudi dokumenti, ki ste jih zahtevali kot informacije
javnega značaja.
Lojze Posedel, član Občinskega sveta je na seji občinskega sveta dne 21. novembra 2013
vprašal:
Vprašanje je povezano z »BZ in podjetjem Zeleno zlato«
- Kdo (posameznik ali tim) je sprejel odločitev, da se ustanovi podjetje »Zeleno zlato«
- Po kakšnem postopku je bil izbran za koordinatorja priprav za ustanovitev podjetja
»Zeleno zlato« d. o. o. ravno G. Gregor V.P. ? Koliko je bilo prijavljenih na razpis in kdo
je opravil izbor kandidatov?
- Koliko je imela OŽ (skupaj z ZKŠT in RAS) stroškov z ustanovitvijo in delovanjem
podjetja »Zeleno zlato«?
- Kdo je pripravil poslovni načrt oziroma sprejel odločitev, da ZKŠT sedaj sklepa pogodbe
na terenu in da bo prevzel v upravljanje kontejnerje na tržnici v Žalcu?
Odgovor:
1. Prvo informacijo o pripravah na ustanovitev družbe na področju nadgradnje turizma in
povezanosti posameznih subjektov v SSD, je Občinski svet dobil ob obravnavi rebalansa
proračuna 2012 (stran 216 – 27. 9. 2012). Na postavki RAS smo v namene priprave za
ustanovitev nove asociacije ter predlagane blagovne znamke »Zeleno zlato« zagotovili
9.000,00 EUR in v proračunu za 2013 še za obdobje I–III/2013 skupaj 7.500,00 EUR.
Proračun 2013, kot tudi rebalans 2012, sta bila sprejeta na seji Občinskega sveta legalno
in legitimno z veliko večino.

2. Občinski svet je na 17. redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel sklep, da Zavod za kulturo,
šport in turizem Žalec vstopi v družbo z omejeno odgovornostjo Zeleno zlato d. o. o., kot
družbenik z deležem 32,72 %, kar znese 2.454,00 evrov. Sredstva zagotovi Občina Žalec
iz nove proračunske postavke Zeleno zlato, vir pa je tekoča proračunska rezerva 23020.
3. Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 25. aprila 2013 obravnaval poslovni načrt
družbe »Zeleno zlato d. o. o. za leto 2013 in se z njim seznanil. Poslovni načrt je bil
obravnavan na prvi skupščini družbe dne 25. marca 2013. Družba je bila vpisana v sodni
register 27. 2. 2013. (Poslovni načrt je objavljen na spletni strani Občine Žalec pod
gradivo za seje občinskega sveta).
4. V sprejetem proračunu je tudi proračunska postavka 14029 v višini 10.000,00 EUR. Ta je
oziroma bo porabljena v naslednje namene:
- Transfer za ustanovni delež 2.454,00 EUR
- Plačilo stroškov povezanih za zaščito blagovne znamke Zeleno zlato, ki jo je
registrirala samo Občina Žalec 1.690,00 EUR
- Transfer ZKŠT za promocijo blagovne znamke Zeleno zlato 5.856,00 EUR.
5. Občina Žalec je blagovno znamko Zeleno zlato predala v skrbništvo JZ ZKŠT z
možnostjo prenosa le-te naprej. Glede na že zaznane težave z likvidnostjo družbe Zeleno
zlato v jesenskih mesecih je prevladala odločitev, da blagovno znamko začasno na trgu
uveljavi ZKŠT Žalec.
6. Cilj ustanovitve družbe Zeleno zlato ni bil zgolj vzpostavitev in razvoj znamke ampak
zgolj povezanost občin in subjektov, ki so direktno in posredno povezani s turizmom v
Spodnji Savinjski dolini.
Lojze Posedel, član Občinskega sveta je na seji občinskega sveta dne 21. novembra 2013
vprašal:
Vprašanje povezano z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave OŽ !
- Konkretno gre za 11. člen odloka, ki ga je OS sprejel 29. 9. 2011 in določa, da župan
ustanovi projektni tim.
- Do sedaj bi naj bilo oblikovanih le 5 timov 1. 9. 2011, 6. 9. 2011, 5. 10. 2011 19. 10. 2011
in 19. 10 2011;
- Zakaj župan in OU ne spoštujejo odloka?
- Kako je organizirano delo OU in zunanjih sodelavcev, če ni timov?
- Več variant, kdo je vodja tima za projekt SMJ, Laznik, Žolnir…?
- Kdo in kateri organ je potrdil oziroma sprejel načrte oziroma projekte za SMJ?

Odgovor:
11. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec določa,
da se za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev z različnih področij
dela občinske uprave ter za izvedbo najzahtevnejših projektov, ki po svoji naravi zahtevajo
sodelovanje strokovnih, znanstvenih in drugih organizacij oziroma zunanjih sodelavcev,
oblikujejo projektni timi ali druge oblike sodelovanja. V pristojnosti župana je odločitev, kako
bo organiziral delo ter opravljanje nalog za doseganje zastavljenih ciljev. Odlok ne določa,

koliko timov mora župan ustanoviti, ampak mu daje možnost odločitve in razporejanja dela
glede na naravo posamezne naloge ali projekta.
Z zunanjimi sodelavci oziroma strokovnjaki sodelujemo predvsem na podlagi sklenjenih
pogodb, ki so sklenjene v skladu z Zakonom o javnem naročanju. S sodelavci iz zavodov ali
podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec, pa sodelujemo predvsem
na skupnih sestankih, v kolikor niso imenovani timi.
V zvezi s projektom Prenove starega mestnega jedra Žalec ste na podlagi Zakona o dostopu
do informacij javnega že prejeli vse zahtevane dokumente.
Projektno dokumentacijo za prenovo starega mestnega jedra Žalec je izdelalo podjetje
Razvojni center planiranje d. o. o. v sodelovanju s Savinjaprojekt GIZ Žalec, na podlagi
sklenjene pogodbe z naročnikom, Občino Žalec. Investicijsko dokumentacijo, kot jo
predvideva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) je potrdila strokovna
komisija, ki jo je imenoval župan.
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