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ZAPISNIK 
26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V SREDO, DNE 25. MAJA 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, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić Karel 
Borovnik, Marjeta Rukav, Darko Tratnik, Katja Mahnič, Anton Grobelnik, Zdenka Jan, Marjan 
Vodeb, Tanja Basle, Blaž Kolar, Vilma Tekavc, dr. Hana Šuster Erjavec, Danijel Vombek; 
 
Odsotni člani Občinskega sveta: Anka Krašovc, Stanislav Jerman, Jože Krulec, Jasmin 
Fideršek, Rok Sedminek; 
 
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Janko Kos, Župan Občine Žalec, dr. Darja 
Majkovič, direktorica občinske uprave, Darja Dobrajc Lukman vodja Urada za prostor in 
gospodarstvo, Branka Đuraš, vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve, mag. 
Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe, Gabrijela Vodnik, vodja 
Urada za javne finance, Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe, Petra 
centrih, višja svetovalka, Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta, Tomaž 
Kozovinc, direktor Mladinskega centra Žalec, Stojan Praprotnik, direktor RA Savinja Žalec, 
Boštjan Štrajhar, direktor ZKŠT Žalec, Aleksandra Geršak Podbreznik, predstavnica RC Celje; 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

 ugotovitev prisotnosti 

 sprejem dnevnega reda 
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. korespondenčne seje z dne 5. aprila 2022 in 25. redne seje z 

dne 13. aprila 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej 
2. Predlog: 

 Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje; 

 Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje; 

 imenovanja predstavnika/predstavnice v svet javnega zavoda RŠS Celje; 
3. Predlog: 

 Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 
Žalec  

 Sklepa o ukinitvi javnega dobra  
4. Obravnava letnih poročil za leto 2021 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 

ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec 
5. Obravnava:  

 letnega poslovnega in računovodskega poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. 
za leto 2021; 

 Poročila o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine 
Žalec v letu 2021 in plan gradnje za leto 2022;  

 poročila o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021;  

 poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2021; 

 poročila o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021;  



 poročila o delu Zveze športnih društev Občine Žalec za leto 2021; 
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del enote urejanja 

prostora PO-5 (vrtec Ponikva) 
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega 

prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota 
A1 – 1. faza) (druga obravnava) 

8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski 
gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava) 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga 
obravnava)  

10. Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka  

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi javne zdravstvene mreže 
na primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga obravnava) 

12. Obravnava Dokončnega poročila o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta 
Potrate Žalec za leto 2020 

13. Predstavitev izhodišč projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec 
14. Aktualne informacije 
15. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega 

sveta 
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. korespondenčne seje z dne 5. aprila 2022 in 25. redne seje z 
dne 13. aprila 2022 ter zapisnika teh sej 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 7. korespondenčne seje z dne 5. aprila 2022 
in 25. redne seje z dne 13. aprila 2022 ter zapisnika teh sej. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, 
predlog Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje in 
predlog imenovanja predstavnika/predstavnice v svet javnega zavoda RŠS Celje je 
Občinskemu svetu predložila Komisija za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja. 
Predlog bo na seji podal predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje 

volilne kampanje 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 Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko 
središče Celje 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 za predstavnico občin ustanoviteljic v svetu Javnega zavoda Regijsko 

študijsko središče Celje imenuje dr. Darjo Majkovič, predlagateljice Občine Žalec. 
 
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 Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine 
Žalec in predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra je članom Občinskega sveta obrazložila Branka 
Đuraš, vodja Urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje bo podala predsednica odbora Zdenka 
Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

3. SKLEP: 
a) Občinski svet sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim 

premoženjem v lasti Občine Žalec 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 ukinitvi statusa javnega dobra št. 711-0006/2022 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: 
Uvodno obrazložitev k letnim poročilom za leto 2021 javnih zavodov s področja 
negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec je na seji podala 
mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe. 
 
Skupno stališče Odbora za negospodarske javne službe in stališče Odbora za finance, proračun 
in premoženje je na seji podal predsednik odbora za negospodarske javne službe Slavko Ivezić. 
 
Dr. Hana Šuster Erjavec je dne 23. maja 2022 Županu Občine Žalec sporočila, da se bo na 26. 
redni seji Občinskega sveta dne 25. maja 2022 pri 4. točki predloga dnevnega reda: Obravnava 
letnih poročil za leto 2021 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in 
soustanoviteljica je Občina Žalec izločila iz glasovanja.  
Izločitev funkcionarja se vpiše v zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Žalec. 
 
Ob navzočnosti 21 članov Občinskega sveta se je Občinski svet z 21 glasovi za odločil, da bo o 
presežkih nad odhodki glasoval skupaj.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
 



 
4. SKLEP: 
a) Občinski svet se je seznanil z letnimi poročili za leto 2021 javnih zavodov s področja 

negospodarstva, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
b) Občinski svet: 

 na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ I. Osnovna šola Žalec ustanovitelj določa, da 
javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril v letu 2021 v višini 17.008 € 
(16.931 € po davku), v letu 2022 nameni za nabavo interaktivnih tabel in knjižnih omar za 
knjižnico POŠ Gotovlje; 
 

 na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Griže ustanovitelj določa, da 
javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril v letu 2021 v višini 3.700 € 
(3.666 € po davku) v letu 2022 nameni za financiranje investicij in investicijskega 
vzdrževanja OŠ Griže in POŠ Liboje; 

 

 na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Petrovče ustanovitelj določa, da 
javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril v letu 2021 v višini 3.172 € 
(3.115 € po davku), v letu 2022 nameni za financiranje investicij in investicijskega 
vzdrževanja OŠ Petrovče in POŠ Trje; 

 

 na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini 
ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril v letu 
2021 v višini 15.523 € (15.276 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja OŠ Šempeter; 

 

 na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih ustanovitelj določa, da presežek prihodkov nad 
odhodki JZ Vrtci Občine Žalec iz leta 2021 v višini 9.418 € (7.772 € po davku) nameni za 
nakup računalniške opreme za strokovno delo in didaktično opremo za otroke; 

 

 na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JZ Mladinski center Žalec soustanoviteljica 
Občina Žalec določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril v letih 
2020 in 2021 v skupni višini 19.963 €, nameni v višini 15.000 € za investicije v opremo 
skladno s finančnim načrtom Mladinskega centra Žalec za leto 2022, preostanek v višini 
4.963,00 EUR pa ostane nerazporejen; 

 

 a 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 2021 v višini 
224.282 € (201.903 € po davku) v letu 2022 nameni za ureditev Lekarniške podružnice v 
Šempetru. 

 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Letno poročilo Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021 in Poročilo o izvajanju 
koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in plan gradnje 
za leto 2022 je na seji predstavil  Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe.  
 



Poročilo o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021 in Poročilo Kariernega 
kotička Žalec za leto 2021, je na seji obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada ta prostor 
in gospodarstvo. 
 
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021 in poročilo o delu Zveze 
športnih društev Občine Žalec za leto 2021 je na seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, 
vodja Urada za negospodarske javne službe. 
 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo in stališče Odbora za gospodarske javne službe je 
na seji podal predsednik odbora za prostor in gospodarstvo Karel Borovnik 
Stališče odbora za negospodarske javne službe je na seji podal predsednik odbora Slavko 
Ivezić. 
Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje, bo podala predsednica odbora Zdenka 
Jan. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z: 

 Letnim poslovnim in računovodskim poročilom Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za 
leto 2021; 

 Poročilom  o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine 
Žalec v letu 2021 in planom gradnje za leto 2022;  

 Poročilom o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021;  

 Letnim poročilom Kariernega kotička Žalec za leto 2021; 

 delovanjem in poročilom o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021;  

 delovanjem in poročilom Zveze športnih društev Občine 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.  
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del enote urejanja prostora 
PO-5 (vrtec Ponikva) je na seji obrazložila Aleksandra Geršak Podbreznik, predstavnica 
izdelovalca prostorskega akta, Razvojni center Celje. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del enote 
urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva) 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 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega 
prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota A1 
– 1. faza) (druga obravnava) je na seji predstavila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada ta 
prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik 



 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
7. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero 
komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu 
(morfološka enota A1 – 1. faza) v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski gozd« 
in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava) je na seji podala 
Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada ta prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
8. SKLEP: 
Občinski svet sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja 
UN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava) 
v predloženem besedilu ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 18 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 18 članov Občinskega sveta.  
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava) 
je na seji obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada ta prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
9. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec v 
predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 19 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 18 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 18 članov Občinskega sveta.  
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka je na seji podala Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada ta prostor in gospodarstvo. 
Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo bo na seji podal predsednik odbora Karel Borovnik 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu 
komunalnega prispevka je v predloženem besedilu. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 



Opredelilo se je 20 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 20 članov Občinskega sveta.  
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi javne zdravstvene mreže na 
primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga obravnava) 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  
 
11. SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi javne 
zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec v predloženem besedilu.   
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 21 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Dokončno  poročilo o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec za 
leto 2020 je na seji Občinskega sveta podala namestnica predsednice Nadzornega odbora 
Bernarda Simončič. 
 
Dr. Hana Šuster Erjavec je dne 23. maja 2022 Županu Občine Žalec sporočila, da se bo na 26. 
redni seji Občinskega sveta dne 25. maja 2022 pri 12. točki predloga dnevnega reda: Dokončno  
poročilo o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec za izločila iz 
glasovanja.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
12. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni 
dom dr. Jožeta Potrate Žalec za leto 2020 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 22 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 21 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 21 članov Občinskega sveta.  
 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Izhodišča projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec je na seji Občinskega sveta 
predstavila dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec. Izhodišča so 
objavljena na spletni strani Občine Žalec in gradivu za sejo Občinskega sveta občine Žalec. 
 
V razpravi je sodeloval Janko Kos. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 
12. SKLEP: 
Občinski svet se je seznanil z Izhodišči projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 19 članov Občinskega sveta. 
Opredelilo se je 19 članov Občinskega sveta. 
Za je glasovalo 19 članov Občinskega sveta.  
 
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec je Občinski svet informirala o: 
razpisu za najemna stanovanja v Občini Žalec, nadaljevanju projekta Hopslandija in izvajanju 



tekočih projektnih nalog v občinski upravi, izgradnji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v 
Spodnji Savinjski dolini, pripravi nove razvojne strategije v Občini Žalec in njene realizacije v 
preteklem obdobju ter o nadaljevanju projekta Zelena sheme slovenskega turizma.  
Aleksander Žolnir je na seji Občinskega sveta podal informacijo o izvedbi projektov na področju 
komunalne infrastrukture in projektov za razvoj regij. 
Mag. Nataša Gaber Sivka je članom občinskega sveta podala informacijo o projektu izgradnje 
vrtca Žalec zahod, gradnji parkirišč pri Osnovni šoli Šempeter, izgradnji druge faze zdravstvene 
ambulante v Šempetru in pripravah Žalskih lekarn na ustanovitev lekarniške enote v Šempetru. 
Člane Občinskega sveta je tudi seznanila, da je Občina Žalec prejela priznanje Slovenske 
filantropije, kot prostovoljstvu prijazna občina za večletno spodbujanje prostovoljstva in podporo 
delovanju prostovoljnih organizacij in izjemen posluh za pomen solidarnosti v skupnosti.  
 
5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Članica Občinskega sveta Tanja Basle je predložila pisno vprašanje. Blaž Kolar, član 
Občinskega sveta je na seji podal pobudo glede namenske uporabe strehe hotela (Center 
Golding Žalec) – razgledna ploščad, terasa ipd. 
Občinska uprava je na sejo predložila odgovor na pisni pobudi Jožeta Krulca, ki jo je podal na 
pretekli seji Občinskega sveta 13. aprila 2022.  
    
Seja je bila končana ob 17.50. 
 
 
Zapisala: 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


