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ZAPISNIK 
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 21. APRILA 2021 OB 

13. 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, Nina Avbelj 
Lekić, Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton Grobelnik, Marjan 
Vodeb, Stanislav Jerman, Zdenka Jan, Jože Krulec, Rok Sedminek, Tanja Basle, Blaž Kolar, 
Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Jasmin Fideršek; 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, Tanja 
Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave, Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor 
in gospodarstvo, mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe, mag. 
Gabrijela Vodnik, vodja Urada za javne finance, Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske 
javne službe, Aleksandra Geršak Podbreznik, predstavnica RC Planiranje, uslužbenci občinske 
uprave Občine Žalec: Darja Orožim, višja svetovalka; 
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje z dne 24. marca 2021 ter potrditev zapisnika te 

seje 
2. Predlog: 

 imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov 

 soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec 
3. Predlog: 

 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec (prva 
in druga obravnava) 

 cenika pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Žalec 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba 
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava) 
6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2020  
7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (druga obravnava) 

8. Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec 

9. 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 2020 

10. Aktualne informacije 



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

Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje z dne 24. marca 2021 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 17. redne seje z dne 24. marca 2021 ter 
potrdi zapisnik te seje. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je Občinskemu svetu 
predložila predlog imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov in predlog 
soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec.  
Predlog komisije je na seji obrazložil predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Kandidati/kandidatke za člane/članice sveta predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svete 
javnih zavodov Karel Borovnik, Zdenka Jan, Anka Krašovc, Viktor Mitov in Marjeta Rukav, člani 
in članice Občinskega sveta so Županu Občine Žalec dne 14. aprila 2021 sporočili, da se bo 
zaradi nasprotja interesov (glasovanje o svoji kandidaturi) na 18. redni seji, dne 21. aprila pri 2. 
točki dnevnega reda: Predlog imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov 
izločili iz odločanja o svoji kandidaturi za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svet javnega 
zavoda. Iz odločanja in glasovanja se je izločila tudi Hana Šuster Erjavec, članica občinskega 
sveta in direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih 

zavodov v  predloženem besedilu. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 20 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme soglasje k imenovanju Nataše Čater, mag. farmacije, za direktorico 

javnega zavoda Žalske lekarne Žalec v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec (prva 
in druga obravnava) in predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah cenika pokopaliških in 
pogrebnih storitev v Občini Žalec je članom 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. 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v 

Občini Žalec v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah cenika pokopaliških in pogrebnih 

storitev v Občini Žalec v predloženem besedilu. 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba je na seji Občinskega sveta podala 
predstavnica izdelovalca predloga odloka Aleksandra Geršak Podbreznik. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba v predloženem 
besedilu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava) je na seji Občinskega 
sveta podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo.  
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo je na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava) 
v predloženem besedilu ter ga posreduje v 15-dnevno javno obravnavo. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2020 je na seji Občinskega sveta 
predstavila mag. Gabrijela Vodnik, vodja Urada za javne finance.  



Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje je podala predsednica odbora Zdenka 
Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (druga obravnava) je članom 
Občinskega sveta predstavil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Jože Krulec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec v 
predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 26 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 26 članov Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec je na seji Občinskega sveta obrazložila mag. 
Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe in stališče Odbora za finance, proračun in 
premoženje je podal predsednik Odbora za negospodarske javne službe Slavko Ivezić. 
 
Iz odločanja in glasovanja se je pri tej točki dnevnega reda izločila Hana Šuster Erjavec, članica 
občinskega sveta in direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel odločitev, da bo o vseh sklepih odločal z enim glasovanjem.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
8. SKLEP: 
a) Občinski svet se je seznanil: 

 z letnimi poročili za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec ter  

 z informacijo o dovoljenem obsegu sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020 za JZ Žalske lekarne Žalec, JZ 
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec in JZ UPI Ljudska univerza Žalec. 

 
b) Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ I. Osnovna šola Žalec se presežek prihodkov 

nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v višini 10.893 € (10.850 € po davku), 



nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s 
finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 22.1.2021 

 
c) Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Griže se presežek prihodkov 

nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v višini 3.838 € (3.807 € po davku), 
nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s 
finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 22.1.2021. 

  
d) Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Petrovče se presežek prihodkov 

nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v višini 2.523 € (2.455 € po davku), 
nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s 
finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 23.1.2021. 

 
e) Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v višini 10.388 € 
(10.341 € po davku), nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega 
zavoda v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda 
potrdil 25.1.2021. 

 
f) Na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih se presežek prihodkov nad odhodki JZ Vrtci Občine 

Žalec iz leta 2020 v višini 2.569 € (1.516 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda 
za leto 2021, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji dne 22.1.2021. 
 

g) Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JZ Mladinski center Žalec se presežek prihodkov 
nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v višini 12.794 € (11.608 € po davku), 
nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s 
finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji 
dne 22.1.2021. 

 
h) 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 2020 v višini 
196.367 € (176.675 € po davku) nameni v skladu s predlogom sveta zavoda z dne 9.3.2021, 
ki se glasi: 
»Skladno z 38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti del presežka prihodka nad odhodki 
ostane v skupini kontov 9850 in je namenjen za solventno in likvidno poslovanje zavoda. Ta 
znesek za leto 2020 znaša 1.152.931,00 EUR. Za financiranje zaloge za nemoteno oskrbo z 
zdravili in trgovskim blagom je namenjeno 757.216,00 EUR. Za financiranje stroškov pa 
395.716,00 EUR.« 

 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 25 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 25 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 25 članov Občinskega sveta.  
 
K 9. 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 2020 je na seji 
občinskega sveta podala mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe.  
Stališče Odbora za negospodarske javne službe in stališče Odbora za finance, proračun in 
premoženje je podal predsednik Odbora za negospodarske javne službe Slavko Ivezić. 
 
Iz odločanja in glasovanja se je pri tej točki dnevnega reda izločila Hana Šuster Erjavec, članica 
občinskega sveta in direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 



9. SKLEP: 
Občinski svet Občine Žalec poda soglasja k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje redne 
delovne uspešnosti in k višini dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020: 

- ravnateljici JZ Vrtci Občine Žalec, ge. Nataliji Starič Žikić, 
- ravnateljici JZ I. Osnovna šola Žalec, ge. Tatjani Žgank Meža, 
- ravnateljici JZ II. Osnovna šola Žalec, ge. Petri Petrovič Pražnikar, 
- ravnateljici JZ Osnovna šola Griže, ge. Mariji Pavčnik, 
- ravnateljici JZ Osnovna šola Petrovče, ge. Ireni Kolar, 
- ravnatelju JZ Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini, g. Urošu Vidmajerju, 
- ravnatelju JZ Glasbena šola Risto Savin Žalec, mag. Gorazdu Kozmusu, 
- direktorici JZ UPI Ljudska univerza Žalec, ge. Franji Centrih, 
- direktorici JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ge. Jolandi Železnik, 
- direktorici JZ Žalske lekarne Žalec, ge. Nataši Čater, 
- direktorici JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, dr. Hani Šuster Erjavec, 
- pomočnici direktorice JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec za zdravstveno nego, 

ge. Maji Čretnik Dolinar 
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 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Pri tej točki dnevnega reda je Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe 
člane Občinskega sveta informiral o projektih izgradnje mostu v Kasazah in Grižah. 
Tanja Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave Občine je Občinskemu svetu podala 
poročilo o delu občinske uprave in dosežkih pri izvedenih občinskih projektih. Članom 
občinskega sveta je zaželela uspešno delo. 
Župan Janko Kos se je direktorici zahvalil za njeno dosedanje dolgoletno uspešno delo in njeno 
prizadevanje ter aktivno sodelovanje pri razvoju občine.    
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Tanja Basle, članica Občinskega sveta je želela odgovor na vprašanja izposoje koles pri ribniku 
Vrbje in namestitvi fitnes naprav, ki ga je predstavnikom občine podala na seji delovnih teles. 
Nada Jelen, članica Občinskega sveta se je Županu zahvalila za hitro posredovanje pri 
vzpostavitvi varstva otrok iz enote vrtca na Ponikvi ter takojšnjemu pristopu k načrtom za 
izgradnjo novega objekta vrtca na Ponikvi.  
 
Seja je bila končana ob 15.30. 
 
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 
 
 
 
 
 


