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ZAPISNIK 
11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 27. MAJA 2020 OB 13. 

URI  V DVORANI GASILSKEGA DOMA 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, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan 
Vodeb, Jože Krulec, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster 
Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Nina Avbelj Lekić,  Stanislav Jerman, Jasmin Fideršek, 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, Tanja 
Razboršek Rehar, 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, Klemen Strmšnik, 
predstavnik podjetja zavita d. o. o., uslužbenci občinske uprave Občine Žalec: Darja Orožim, 
višja svetovalka; 
 
Župan Občine Žalec je predlagal, da se na dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta za 7. 
točko predloga dnevnega reda uvrsti predlog Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih 
za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje 
OPPN – PC AG III) (prva in druga obravnava)  
Župan je članom občinskega sveta pojasnil razloge za razširitev predloga dnevnega reda 12. 
redne seje Občinskega sveta.  
Predlog Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za 
območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III) (prva in druga 
obravnava) je na korespondenčni seji dne 27. maja 2020 obravnaval Odbor za prostor in 
gospodarstvo. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje z dne 29. aprila 2020 ter potrditev zapisnika te 

seje 
2. Predlog premoženjskih zadev 
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (prva obravnava) 
4. Obravnava letnih poročil za leto 2019 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 

ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec 
5. Obravnava:  

 letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2019 

 informacije  o varnostni problematiki na območju Občine Žalec za leto 2019 (PP Žalec) 

 poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec  za 
leto 2019 



 poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2019 

 poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2019 

 poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2019  

 poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2019 

 poročila Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2019 

 poročila o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2019 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu (druga 

obravnava) 
7. Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Vrtec Žalec 

zahod (druga obravnava) 
8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora 

za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III) (prva in 
druga obravnava)  

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

sveta  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje z dne 29. aprila 2020 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 11. redne seje z dne 29. aprila 2020 ter 
potrdi zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog premoženjskih zadev - predlog Sklepa o podelitvi statusa javnega dobra je na seji 
Občinskega sveta obrazložila Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske pravne in splošne 
zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je na seji podala predsednica odbora 
Zdenka Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

2. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Sklepa o podelitvi statusa javnega dobra v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 23 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (prva obravnava) je na seji Občinskega sveta obrazložil 
Klemen Strmšnik, predstavnik podjetja Zavita d. o. o.. 
Stališče odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 



V razpravi so sodelovali: Vojko Zupanc, Janko Kos, Tanja Razboršek Rehar, Jože krulec in Blaž 
Kolar. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (prva obravnava) v predloženem 
besedilu ter ga posreduje v 15-dnevno javno obravnavo. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 
Dr. Hana Šuster Erjavec, članica Občinskega sveta je dne 25. maja 2020 Županu Občine Žalec 
posredovala obvestilo o obstoju nasprotja interesov pri 4. točki dnevnega reda. 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Uvodno obrazložitev k obravnavi letnih poročil za leto 2019 javnih zavodov s področja 
negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec in predlog soglasja 
ustanovitelja k ugotovljeni delovni uspešnosti ravnateljev/direktorjev s področja šolstva, 
direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture ter direktorjev oseb javnega prava s 
področja zdravstva za leto 2019 je na seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora negospodarske javne službe in stališče Odbora za finance, proračun in 
premoženje, ki sta jih odbora obravnavala na skupni seji je na seji Občinskega sveta podal 
predsednik odbora za negospodarske javne službe Slavko Ivezič. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
a) Občinski svet se je seznanil z: 

 letnimi poročili za leto 2019 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec ter  

 informacijo o dovoljenem obsegu sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu za leto 2019 za JZ Žalske lekarne Žalec, JZ Zdravstveni dom 
»dr. Jožeta Potrate« Žalec, JZ UPI – ljudska univerza Žalec, JZ Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec in JZ ZKŠT Žalec. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  
 

b) Občina Žalec, Občinski svet Občine Žalec: 

 na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ I. OŠ Žalec razporedi presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019 v višini 6.744 € v skladu s predlogom sveta zavoda, z dne 18. 
2. 2020, za nabavo oziroma obnovo šolskega ozvočenja za centralno šolo; 

 na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ OŠ Griže razporedi presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019 v višini 4.592 € v skladu s predlogom sveta zavoda, z dne 20. 
2. 2020, za investicijsko vzdrževanje; 

 na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ OŠ Petrovče razporedi presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019 v višini 3.126 € v skladu s predlogom sveta zavoda, z dne 5. 3. 
2020, za investicijsko vzdrževanje; 

 se je seznanil, da je JZ Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini, v poslovnem letu 
2019 izkazovala presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.635,20 €. Primanjkljaj v višini 
3.700,00 € je javni zavod pokril iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, razliko 



pa bo pokril ustanovitelj v proračunu Občine Žalec za leto 2020 (že upoštevano v 
rebalansu proračuna za leto 2020, ki je bil sprejet 5. 2. 2020); 

 na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih presežek prihodkov nad odhodki JZ Vrtci Občine 
Žalec iz leta 2019 v višini 11.946 € nameni v skladu s finančnim načrtom javnega 
zavoda, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji dne 24. 1. 2020; 

 na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec Občina Žalec daje 
soglasje, da JZ Žalske lekarne Žalec presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v 
višini 133.332 € nameni v skladu s predlogom sveta zavoda z dne 1. 4. 2020, in sicer da 
skladno z 38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti del presežka prihodkov nad 
odhodki ostane v skupini kontov 9850 in je namenjen za solventno in likvidno poslovanje 
zavoda. Ta znesek za leto 2019 znaša 1.061.224,37 EUR (prenos presežka iz preteklih 
let + presežek iz leta 2019).  Za financiranje zaloge za nemoteno oskrbo z zdravili in 
trgovskim blagom je namenjenih 598.456,80 EUR. Za financiranje stroškov pa 
462.767,57 EUR. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 23 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 23 članov Občinskega sveta.  

 
c) Občinski svet Občine Žalec sprejme: 

- Sklep o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev/direktorjev s področja šolstva za leto 2019; 

- Sklep o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture za leto 2019; 

- Sklep o soglasju k doseženi vrednosti meril delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega 
prava s področja zdravstva za leto 2019; 

v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 23 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 22 članov Občinskega sveta.  

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Povzetek letnih poročil in informacij pod to točko dnevnega reda so članom občinskega sveta 
predstavili Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, Darja Dobrajc Lukman, 
vodja Urada za prostor in gospodarstvo in mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe. 
Stališče Odbora gospodarske javne službe, stališče Odbora prostor in gospodarstvo, stališče 
Odbora za negospodarske javne službe in stališče Odbora za finance, proračun in premoženje 
so na seji podali predsedniki odborov Jože Krulec, Karel Borovnik, Slavko Ivezič in Zdenka Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z: 

 Letnim poročilom Razvojne agencije Savinja za leto 2019, 

 Informacijo  o varnostni problematiki na območju Občine Žalec za leto 2019 

 Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za 
leto 2019, 

 Poročilom o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2019 in Poročilom o delu 
prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2019, 

 Poročilom o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2019 in 
potrdil program dela za leto 2020,  

 Poročilom Kariernega kotička Žalec za leto 2019; 

 Poročilom Turistične zveze Žalec v letu 2019, 

 Poročilom o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2019 



 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 24 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 24 članov Občinskega sveta.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu (druga obravnava) 

je članom Občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske 
javne službe.  
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
V razpravi sta sodelovala Jože krulec in Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v 
predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 22 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta, proti je bil 1 član Občinskega sveta.  
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Vrtec Žalec 
zahod (druga obravnava) je članom Občinskega sveta predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, 
vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Slavko 
Ivezič. 

 
Občinski svet je sprejel naslednji  

 
7. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec sprejme Koncesijski akt za izvedbo projekta javno-zasebnega 
partnerstva - Vrtec Žalec zahod v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta, proti je bil 1 član Občinskega sveta.  
  
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za 
območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III) (prva in druga 
obravnava) je članom občinskega sveta podala Tanja Razboršek Rehar, direktorica občinske 
uprave občine Žalec. 
Stališče odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III)  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 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Pri tej točki dnevnega reda je Župan člane Občinskega sveta seznanil, da bo naslednja 
Občinskega sveta 1. julija 2020 namesto planirane 17. junija 2020. 
Člane Občinskega sveta je informiral o poteku postopka spremembe občinskega prostorskega 
načrta, o pridobitvi strokovnih mnenj za sanacijo oziroma izgradnjo mostu proti Grižam ter 
pripravah na drugi rebalans proračuna za leto 2020 in proračunov za leto 2021 in 2022. 
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Člani Občinskega sveta so prejeli odgovor na vprašanje člana Občinskega sveta, ki ga je 
postavil na seji Občinskega sveta dne 29. aprila 2020.  
 
Člana Občinskega sveta Jože Krulec in Blaž Kolar sta postavila pisni vprašanji.  
 
V razpravi so sodelovali: Jože Krulec, Rok Sedminek, Janko Kos in Aleksander Žolnir. 
 
Župan je sejo končal ob 15.20.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


