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Z A P I S N I K
24. SEJE OB INSKEGA SVETA, KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE
10. SEPTEMBRA 2005 OB 13. URI V SEJNI SOBI OB INE ŽALEC
Sejo je vodil Župan Ob ine Žalec Lojze Posedel.
Seja je bila javna.
Seje ob inskega sveta so se udeležili lani ob inskega sveta:
Milan Dolenc, Ferdinand Haler, Ivan Jelen, Ernest Ramšak, Milan adej, Zlatka Masnec, Jožef
Meh, Marijan Turi nik, Gregor Vovk Petrovski, Dušan Pungartnik, Tatjana Žgank Meža, Anita
Seles, Jurij Blatnik, Simon Mali, Januš Rasiewicz, Ferdinand Kunst, Jožef Dobravc, Andrej
Križan, Ivan Marjan Razboršek, Gorazd Selišnik, Janko Kos, Ivan Krašovc, Ivan Lindi , Jožef
Randl, Danijel Novak, Gvido Hribar, Matjaž Jazbec, Tomislav Kal i , Andrej Vengust;
Seje ob inskega sveta so se udeležili tudi: Lojze Posedel, Župan Ob ine Žalec, Stojan
Praprotnik, direktor ob inske uprave, Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za negospodarske in
gospodarske dejavnosti, Vlasta Simoni , vodja oddelka za finance, ravnatelji osnovnih šol in
vrtca: Mara Mohorko, Petra Stepišnik, Danica Von ina Veligošek, Tatjana Žgank Meža, Franci
Žagar, Franja Centrih, direktorica UPI Ljudska univerza Žalec, Matjaž Zakonjšek, direktor
Javnega komunalnega podjetja Žalec, uslužbenci ob inske uprave: Marjeta Ko evar, Darja
Orožim, Zvonka Zupan i , novinarji: Andrej Krajnc, Ksenja Rozman, Samo Sadnik, Urška
Selišnik;
Župan ob ine Žalec je z dnevnega reda seje ob inskega sveta umaknil to ko dnevnega reda:
predlog pravilnika o merilih za dodelitev finan nih sredstev iz prora unske rezerve.
Ob inski svet je sprejel naslednji dnevni red:
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poro ilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje ob inskega sveta z dne 19. septembra
2005 in potrditev zapisnika te seje
2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Ob ine Žalec (prva in druga obravnava)
3. Poro ilo o neurju in poplavah v avgustu 2005
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2005
(prva in druga obravnava)
5. Poro ila osnovnih šol ob ine Žalec in Vrtcev ob ine Žalec
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini
obveznega prispevka za nove priklju ke in pove anju kapacitete obstoje ih
priklju kov na javno kanalizacijsko omrežje (prva in druga obravnava)
7. Predlog pravilnika o dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in
mednarodnega sodelovanja (druga obravnava)
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pla ah, nagradah ob inskih
funkcionarjev, nagradah lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih
organov ter povra ilih stroškov

9. Aktualne informacije
10. Vprašanja in pobude lanov ob inskega sveta
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 29 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 29 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 29 lanov ob inskega sveta.
K 1. TO KI DNEVNEGA REDA:
Poro ilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje ob inskega sveta z dne 19. septembra 2005 ter
zapisnik te seje so lani ob inskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo ob inskega sveta.
Ob inski svet je sprejel naslednji
1. SKLEP:
Ob inski svet sprejme poro ilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje ob inskega sveta z dne 19.
septembra 2005 ter zapisnik te seje.
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 29 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 29 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 29 lanov ob inskega sveta.
K 2. TO KI DNEVNEGA REDA:
Predlog sprememb in dopolnitev statuta Ob ine Žalec (prva in druga obravnava) je lanom
ob inskega sveta obrazložil predsednik komisije za pripravo statuta in poslovnika Ob inskega
sveta ob ine Žalec Marijan Turi nik.
V razpravi sta sodelovala Januš Rasiewicz in Lojze Posedel.
Ob inski svet je sprejel naslednji
2. SKLEP:
Ob inski svet sprejme spremembe in dopolnitve statuta Ob ine Žalec v predloženem besedilu.
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 29 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 29 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 29 lanov ob inskega sveta.
K 3. TO KI DNEVNEGA REDA:
Zaklju no poro ilo o naravni nesre i - neurje s poplavami in plazovi sta na seji ob inskega
sveta predstavila Dušan Pungartnik, poveljnik ob inskega štaba za civilno zaš ito ob ine Žalec,
Stojan Praprotnik, direktor ob inske uprave ob ine Žalec ter Ivan Krašovc, predsednik sveta
Krajevne skupnosti Griže. Pisno gradivo je bilo predloženo na seji ob inskega sveta.
Lojze Posedel, Župan je lane ob inskega sveta seznanil z aktivnostmi, ki potekajo v postopku
uveljavljanja sredstev iz naslova naravnih nesre .
K 4. TO KI DNEVNEGA REDA:
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2005
(prva in druga obravnava) je lanom ob inskega sveta obrazložila Vlasta Simoni , vodja
oddelka za finance.
Stališ a k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prora unu ob ine Žalec za
leto 2005 (prva in druga obravnava) so podali predsedniki in namestniki predsednikov odborov:
za finance prora un in premoženje, Ernest Ramšak, za okolje, prostor in komunalne zadeve,
Jožef Meh, za gospodarstvo, Gregor Vovk Petrovski, za negospodarske dejavnosti, Tatjana
Žgank Meža in za kmetijstvo in gozdarstvo Jožef Dobravc.

Na predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2005
(prva in druga obravnava) je bil vložen amandma, ki ga je na seji ob inskega sveta vložil Gvido
Hribar, lan ob inskega sveta. Amandma je sestavni del gradiva za 24. sejo ob inskega sveta.
V razpravi so sodelovali: Gvido Hribar, Ferdinand Haler, Lojze Posedel, Andrej Vengust, Ivan
Jelen, Ivan Lindi , Ferdinand Kunst in Dušan Pungartnik.
Župan je ugotovil, da amandma ni vložen v skladu z dolo ili 116. lena poslovnika ob inskega
sveta ob ine Žalec.
Ob inski svet je sprejel naslednji
4. SKLEP:
Ob inski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora unu ob ine Žalec za
leto 2005 v predloženem besedilu.
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 29 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 27 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 24 lanov ob inskega sveta, proti so bili 3 lani ob inskega sveta.
K 5. TO KI DNEVNEGA REDA:
Poro ila osnovnih šol ob ine Žalec, vrtcev ob ine Žalec ter Ljudske univerze UPI Žalec so
predstavili Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti in
ravnatelji osnovnih šol in vrtca Mara Mohorko, Petra Stepišnik, Danica Von ina Veligošek,
Tatjana Žgank Meža, Franci Žagar in direktorica UPI Ljudska univerza, Franja Centrih.
V razpravi sta sodelovala Janko Kos in Lojze Posedel.
K 6. TO KI DNEVNEGA REDA:
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priklju ke in pove anju kapacitete obstoje ih priklju kov na javno
kanalizacijsko omrežje (prva in druga obravnava) je na seji ob inskega sveta obrazložila
Marjeta Ko evar, strokovna sodelavka za podro je komunalnih zadev in zaš ite ter reševanja.
Na predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priklju ke in pove anju kapacitete obstoje ih priklju kov na javno
kanalizacijsko omrežje (prva in druga obravnava) je bil dne 7. oktobra 2005 vložen amandma, ki
ga je vložil odbor za okolje, prostor ter komunalne zadeve. Amandma je na seji ob inskega
sveta obrazložil predsednik odbora Jožef Meh. Amandma je sestavni del gradiva za 24. sejo
ob inskega sveta.
Ob inski svet je na predlog predlagatelja odloka Župana ob ine skladno z dolo ili 2. odstavka
110. lena poslovnika amandma obravnaval, kot sestavni del predloga odloka.
Ob inski svet je sprejel naslednji
6. SKLEP:
Ob inski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini
obveznega prispevka za nove priklju ke in pove anju kapacitete obstoje ih priklju kov na javno
kanalizacijsko omrežje z amandmajem, ki ga je vložil odbor za okolje, prostor ter komunalne
zadeve.
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 29 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 29 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 29 lanov ob inskega sveta.

K 7. TO KI DNEVNEGA REDA:
Predlog pravilnika o dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in mednarodnega
sodelovanja (druga obravnava) je na seji ob inskega sveta obrazložila Nataša Gaber Sivka,
vodja oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti.
Ob inski svet je sprejel naslednji
7. SKLEP:
Ob inski svet sprejme pravilnik o dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in
mednarodnega sodelovanja v predloženem besedilu.
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 26 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 26 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 26 lanov ob inskega sveta.
K 8. TO KI DNEVNEGA REDA:
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pla ah, nagradah ob inskih
funkcionarjev, nagradah lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih organov ter
povra ilih stroškov je ob inskemu svetu predložila komisija za mandatna vprašanja, volitve
imenovanja ter priznanja. Na seji je predlog podal predsednik komisije Janko Kos.
V razpravi so sodelovali: Gvido Hribar, Lojze Posedel, Janko Kos in Ferdinand Kunst.
Ob inski svet je sprejel naslednji
8. SKLEP
Ob inski svet sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pla ah, nagradah
ob inskih funkcionarjev, nagradah lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih
organov ter povra ilih stroškov v predloženem besedilu.
Pred glasovanjem je bilo navzo ih 28 lanov ob inskega sveta.
Opredelilo se je 28 lanov ob inskega sveta.
Za je glasovalo 28 lanov ob inskega sveta.
K 9. TO KI DNEVNEGA REDA:
Pod to to ko dnevnega reda je Župan Ob ine Žalec lane ob inskega sveta informiral o: obisku
predstavnikov Irskega mesta Westporta v Žalcu v okviru sodelovanja na podro ju razvoja regij
in lokalne samouprave ter podpisu sporazuma o medsebojnem sodelovanju, obisku delegacije
Ob ine Žalec na hmeljarskem prazniku v mestu Žatec na eškem, pripravi programa
praznovanja in obeležjih ob praznovanju 15 – letnice osamosvojitve Slovenije v letu 2006,
novinarski konferenci Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob ine Žalec, gleda
zmanjšanja števila prometnih nesre na državni cesti Arja vas – Dravograd, pridobivanju
sredstev Evropske unije za investicije na podro ju komunalne infrastrukture na podro ju
urejanja komunalnih odpadkov in programu priprave prora una ob ine Žalec za leto 2006.
K 10. TO KI DNEVNEGA REDA:
Pobudi sta vložila lana ob inskega sveta: Andrej Vengust, in Gvido Hribar. Pobudi sta sestavni
del arhivskega izvoda gradiva za sejo ob inskega sveta.
Pobuda Andreja Vengusta je predlagan sklic izredne seje ob inskega sveta s predlogom
dnevnega reda: obravnava problematike trgovskega centra Engrotuš s seznamom podpisov
enajstih lanov ob inskega sveta Ob ine Žalec.
V razpravi so sodelovali: Andrej Vengust, Gvido Hribar, Ivan Marjan Razboršek in Lojze
Posedel.

lani ob inskega sveta so prejeli odgovore na vprašanja glede: tovornega prometa skozi
naselje Ložnica, izgradnje priklju ne ceste Juteks, onesnaževanja zraka na Ložnici, delovanja
nadzornega odbora ob ine, koncesij na podro ju zdravstva in prometne signalizacije v Šilihovi
ulici v Žalcu.
Župan je sejo ob inskega sveta kon al ob 17. 05.
ŽUPAN
OB INE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.
Posredovano:
Županu
Podžupanu
lanom ob inskega sveta
direktorju ob inske uprave
vodjem oddelkov
krajevnim skupnostim
politi nim strankam

