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ZAPISNIK
1. KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 20.
NOVEMBRA 2006 OB 13. URI V SEJNI SOBI OBČINE ŽALEC
Konstitutivno sejo je vodil Župan Občine Žalec Lojze Posedel.
Župan je najprej pozdravil vse navzoče izvoljene članice in člane občinskega sveta, in vse
ostale navzoče na prvi konstitutivni seji občinskega sveta. Vsem izvoljenim je čestital k
izvolitvi.
Župan je predlagal je, da se ugotovi prisotnost izvoljenih članov občinskega sveta na podlagi
potrdil o izvolitvi.
Tajnik občinske volilne komisije je na podlagi predložitve potrdil o izvolitvi ugotovil, da je od
29 izvoljenih članov občinskega sveta navzočih 29 izvoljenih članov občinskega sveta:
Primož Salesin, Ivan Glušič, Franc Ervin Janežič, Ivan Jelen, Olga Markovič, Marjana Lešnik,
Milan Čadej, Ivica Čretnik, Nina Laznik, Jožef Meh, Marijan Turičnik, Lojze Posedel, Gregor
Vovk Petrovski, Lidija Koceli, Zdravko Pečarič, Marko Laznik, Ivan Krašovc, Janko Kos, Ivan
Podpečan, Tatjana Razboršek Rehar, Jurij Blatnik, Robert Čehovin, Ivan Mazzoni, Januš
Rasiewicz, Ivanka Ropotar, Dani Zagoričnik, Vladislav Majer, Andrej Vengust, Robert
Smodej;
Konstitutivne seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Lojze Posedel, Župan Občine Žalec,
Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti, Vlasta
Simonič, vodja oddelka za finance, Aleksander Žolnir, vodja oddelka za varstvo okolja in
urejanje prostora, Slavko Košenina, predsednik občinske volilne komisije, Ivan Jošt, član
občinske volilne komisije, uslužbenci občinske uprave: Darja Orožim, novinarji: Lucija Kolar,
Andrej Krajnc, Ksenija Rozman, Urška Selišnik in Samo Sadnik;
konstituiranje Občinskega sveta Občine Žalec:
• ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov Občinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi
• predlog imenovanja komisije za potrditev mandatov
• obravnava poročil Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in
poročila o izidu volitev za Župana občine dne 22. oktobra 2006
• potrditev mandatov članom Občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah dne
22. oktobra 2006
• ugotovitev izvolitve Župana Občine Žalec
• predlog imenovanja komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
• predlog imenovanj delovnih teles občinskega sveta
Potrdila o izvolitvi se predložijo komisiji za potrditev mandatov.
V razpravi so sodelovali Jurij Blatnik, Andrej Vengust in Marko Laznik,

Predlog imenovanja komisije za potrditev mandatov
Župan občine Žalec je na seji občinskega sveta podal predlog kadrovske sestave komisije za
potrditev mandatov.
Zaradi dokončne uskladitve predloga kadrovske sestave komisije za potrditev mandatov je
bila seja občinskega sveta prekinjena za petnajst minut.
Občinski svet je sprejel naslednji:
SKLEP:
Občinski svet občine Žalec imenuje komisijo za potrditev mandatov v naslednji sestavi:
1. Gregor Vovk Petrovski, predsednik
2. Ivan Jelen, član
3. Janko Kos, član
4. Vladislav Majer, član
5. Marijan Turičnik, član
6. Jurij Blatnik, član
7. Robert Smodej, član
8. Andrej Vengust, član
9. Primož Salesin, član
Pred glasovanjem je bilo navzočih 29 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 29 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 29 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Župan Občine Žalec je sejo prekinil z namenom, da se komisija za potrditev mandatov
sestane in poda poročilo oziroma predlog k poročilu občinske volilne komisije o izidu volitev
članov občinskega sveta dne 22. oktobra 2006, poročilu o izidu volitev za župana dne 22.
oktobra 2006 ter poda predlog za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev
o izvolitvi Župana.
Občinski svet je nato obravnaval:
• poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta dne 22.
oktobra 2006poročila o izidu volitev za župana dne 22. oktobra 2006
• potrditve mandatov članom Občinskega sveta
• potrditve mandata Županu občine Žalec
Občinski svet je obravnaval poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov
občinskega sveta dne 22. oktobra 2006poročila o izidu volitev za župana dne 22. oktobra
2006.
Komisija za potrditev mandatov je občinskemu svetu predložila poročilo oziroma predlog k
poročilu občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta dne 22. oktobra
2006, poročilu o izidu volitev za župana dne 22. oktobra 2006 ter podala predlog za potrditev
mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi Župana. (poročilo je sestavni del
arhivskega izvoda zapisnika)
Poročilo je na seji podal predsednik komisije za potrditev mandatov Gregor Vovk Petrovski.
Podal je predlog potrditve mandatov članom Občinskega sveta in predlog potrditve izvolitve
Župana Občine Žalec (pisno poročilo je priloženo).
Poročila so izvoljeni člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sklic konstitutivne seje
občinskega sveta.
Občinski svet je na predlog komisije za potrditev mandatov sprejel naslednji:
SKLEP:
Občinski svet:

•
•
•

•

sprejme poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta dne
22. oktobra 2006;
sprejme poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za Župana dne 22. oktobra
2006;
potrdi mandate članom Občinskega sveta: Primožu Salesinu, Ivanu Glušiču, Francu
Ervinu Janežiču, Ivanu Jelenu, Olgi Markovič, Marjani Lešnik, Milanu Čadeju, Ivani
Čretnik, Nini Laznik, Jožefu Mehu, Marijanu Turičniku, Lojzetu Posedelu, Gregorju Vovk
Petrovskemu, Lidiji Koceli, Zdravku Pečariču, Marku Lazniku, Ivanu Krašovcu, Janku
Kosu, Ivanu Podpečanu, Tatjani Razboršek Rehar, Juriju Blatniku, Robertu Čehovinu,
Ivanu Mazzoniju, Janušu Rasiewiczu, Ivanki Ropotar, Bogdanu Zagoričniku, Vladislavu
Majerju, Andreju Vengustu, Robertu Smodeju;
ugotavlja, da je bil Lojze Posedel na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006 izvoljen za
Župana občine Žalec;

Lojze Posedel, je na seji občinskega sveta podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo Župana
Občine Žalec.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Lojzetu Posedelu, zaradi nezdružljivosti funkcije člana Občinskega sveta Občine Žalec in
funkcije Župana občine Žalec ter ga posreduje občinski volilni komisiji, da se prične postopek
za potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta v skladu z zakonom.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 29 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 29 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 29 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Na podlagi predloženega sklepa Občinske volilne komisije o ugotovitvi prehoda mandata na
naslednjega kandidata z liste Liberalna demokracija Slovenije in po predlogu komisije za
potrditev mandatov je Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet potrdi mandat Amaliji Maji Štamol, roj. 9. 7. 1968, iz Žalca Šlandrov trg 20,
kemijski tehnik, modna oblikovalka;
Pred glasovanjem je bilo navzočih 29 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 29 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 29 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Predlog kadrovske sestave komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter
priznanja ter predlog imenovanja delovnih teles občinskega sveta bo Občinski svet
obravnaval na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta.
Župan Občine Žalec Lojze Posedel je imel po končanju konstitutivne seje krajši govor v
katerem je predstavil delovanje in sodelovanje Občinskega sveta in Župana.
Konstitutivna seja je bila končana ob 14.30.
Posredovano:
članom občinskega sveta
županu
- vodjem oddelkov občinske uprave

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.
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Občinski svet je na svoji seji dne 20. novembra 2006 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet ugotavlja, da je bil Lojze Posedel na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006
izvoljen za Župana občine Žalec.

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

