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ZAPISNIK
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 6.
OKTOBRA 2008 OB 13. URI
Sejo je vodil Župan Občine Žalec Lojze Posedel.
Prisotni člani občinskega sveta:, Primož Salesin, Ivan Glušič, Franc Ervin Janežič, Ivan
Jelen, Olga Markovič, Marjana Lešnik, Ervin Čas, Milan Čadej, Ivica Čretnik, Nina Laznik,
Jožef Meh, Marijan Tur ičnik, Maja Štamol, Gregor Vovk Petrovski, Zdravko Pečarič, Marko
Laznik, Ivan Krašovc, Janko Kos, Ivan Podpečan, Tanja Razboršek Rehar, Jur ij Blatnik, Ivan
Mazzoni, Ivanka Ropotar, Januš Rasiew icz, Dani Zagoričnik, Robert Smodej;
Odsotni člani občinskega sveta: Robert Čehovin, Vladislav Majer, Andrej Vengust;
Seje občinskega sveta so se udeležili tudi: Lojze Posedel, Župan Občine Žalec, Stojan
Praprotnik, direktor občinske uprave Občine Žalec, Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za
negospodarske in gospodarske dejavnosti, Jože Golič, vodja oddelka za premoženjske in
splošne zadeve, Aleksander Žolnir, vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora;
Jelka Srebre, članica Nadzornega odbora občine Žalec, Mara Mohorko, ravnateljica javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci občine Žalec, Damjana Mak, v. d. direktorice Doma
Nine Pokorn Grmovje; uslužbenci občinske uprave: Darja Orožim, novinarji: Lucija Kolar,
Ksenija Roz man in Urška Selišnik;
Župan občine Žalec je predlagal, da se na sejo občinskega sveta za 1. točko dnevnega reda
uvrsti še točka Obravnava sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje – projekt Žalec
Pred pr ičetkom seje občinskega sveta je bilo navzočih 26 članov občinskega sveta.
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red:
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 16. junija 2008 in
korespondenčne seje z dne 11. septembra 2008 ter potrditev zapisnikov teh sej
2. Obravnava sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Celostno urejanje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju
Savinje – projekt Žalec
3. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (prva obravnava)
4. Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
5. Predlog sklepa o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec
7. Dokončno poročilo o izvedbi nadzora:
• poslovanja Občine Žalec v letu 2007
• poslovanja v javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci občine Žalec v letu 2007

8. Aktualne informacije
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 26 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo članov 26 občinskega sveta.
K 1. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 16. junija 2008 in
korespondenčne seje z dne 11. septembra 2008 ter zapisnika teh sej so člani prejeli skupaj z
gradivom za 17. redno sejo občinskega sveta.
V razpravi so sodelovali: Tatjana Razboršek Rehar in Lojze Posedel.
Tatjana Razboršek Rehar je razpravljala, da se strokovno prouči vsebina 5. b in c. sklepa 16.
seje občinskega sveta z dne 16. junija 2008 ter da se članom občinskega sveta na naslednjo
sejo predloži poročilo v zvezi z odgovori in vprašaji članov občinskega sveta oziroma
odgovore na vprašanja članov občinskega sveta na katere še niso prejeli odgovorov.
Občinski svet je sprejel naslednji
1. SKLEP:
Občinski svet sprejme poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 16.
junija 2008 in korespondenčne seje z dne 11. septembra 2008 ter zapisnika teh sej s
pripombo, da se strokovno prouči vsebina 5. b in c. sklepa 16. seje občinskega sveta z dne
16. junija 2008 ter da se do naslednje seje predloži poročilo o vprašanjih in pobudah članov
občinskega sveta.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 26 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 26 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 26 članov občinskega sveta.
K 2. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Predlog sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – projekt
Žalec je čanom občinskega sveta na seji podal Stojan Praprotnik, direktor občinske uprave
občine Žalec.
V razpravi sta sodelovala: Tatjana Razboršek Rehar in Lojze Posede.
Občinski svet je sprejel naslednji

2. SKLEP:
Občinski svet sprejme sporazum o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje – projekt Žalec s posebnim poudarkom na 9. členu tega sporazuma, da
Občina Braslovče, Občina Polzela in Občina Prebold za zavarovanje plačila po tem
sporazumu predložijo Občini Žalec bančno garancijo za lastna sredstva sovlaganja občin za
dobo do zapadlosti plačila končne situacije izvajalca del predvidoma do 25. 5. 2010.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 27 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 27 članov občinskega sveta.

K 3. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Žalec (prva obravnava) je na seji občinskega sveta podal
Aleksander Žolnir, vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora. Stališče odbora za
okolje, prostor in komunalne zadeve je podal predsednik odbora Jože Meh.
V razpravi so sodelovali: Marko Laznik, Aleksander Žolnir, Lojze Posedel in Tatjana
Razboršek Rehar.
Občinski svet je sprejel naslednji

3. SKLEP:
Občinski svet sprejme predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka v občini Žalec (prva obravnava) ter ga posreduje v 30
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 4. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije je na seji občinskega sveta obrazložil
Aleksander Žolnir, vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora. Stališče odbora za
okolje, prostor in komunalne zadeve je podal predsednik odbora Jože Meh.
Občinski svet je ob prisotnosti 24 članov občinskega sveta z 24 glasovi za sprejel odločitev
za o predlogu odmikov od veljavne prostorske dokumentacije glasuje skupaj.
Občinski svet je sprejel naslednji

4. SKLEP:
Občina Žalec soglaša:
1. z gradnjo stanovanjske hiše z modnim ateljejem in bazenom (investitorja Platovšek Vasje
iz Levca) na zemljišču parc. št. 76/1 k.o. Levec pod naslednjimi pogoji:
• da se pri zasnovi in umestitvi objekta v prostor upoštevajo merila obstoječe zazidave
ter urbanistični, arhitektonski in ostali pogoji gradnje Odloka o zazidalnem načrtu za
Levec (Uradni list SRS, št. 31/84 in kasnejše spremembe in dopolnitve le-tega);
• da si investitor za nameravani poseg pridobi soglasje pristojne KS Levec;
• da si investitor pridobi soglasje Direkcije RS za ceste (zaradi priključevanja dovozne
ceste na regionalno cesto).
Občina Žalec ne prevzema nobene odgovornosti, še posebej pa ne za morebitne
odškodnine v primeru neizdaje dovoljenja za gradnjo ali posledic kasnejše pritožbe s
strani tretje osebe zoper izdano upravno odločbo – gradbeno ali uporabno dovoljenje.
2. z gradnjo stanovanjske hiše v Šempetru v Savinjski dolini (investitorice Sedminek Marije
iz Podloga) tlorisnih dimenzij 13,30 m x 8,50 + 2,90 m in etažnosti P + m) z večkapno
streho v naklonu 35 stopinj pod pogojem, da se s meri slemen predvidenega objekta
uskladijo s smer mi slemen obstoječih sosednjih objektov.
Občina Žalec ne prevzema nobene odgovornosti, še posebej pa ne za morebitne
odškodnine v primeru neizdaje dovoljenja za gradnjo ali posledic kasnejše pritožbe s
strani tretje osebe zoper izdano upravno odločbo – gradbeno ali uporabno dovoljenje.
3. z novogradnjo hleva za pitance v Kasazah (investitorja Potočnik Marjana iz Kasaz)
(tlorisnih dimenzij 26,30 m x 16,90 m in višine 9,75 m), koritastega silosa (tlorisnih

dimenzij 22,00 x 9,90 m) ter gnojišča (tlorisnih dimenzij 8,50 m x 5,20 m), vse vzhodno
ob obstoječem hlevu in na zemljišču parc. št. 409 k.o. Kasaze, pod pogojem, da si
investitor pridobi soglasje pristojne KS Liboje.
Občina Žalec ne prevzema nobene odgovornosti, še posebej pa ne za morebitne
odškodnine v primeru neizdaje dovoljenja za gradnjo ali posledic kasnejše pritožbe s
strani tretje osebe zoper izdano upravno odločbo – gradbeno ali uporabno dovoljenje.
4. z gradnjo parkirnih mest za osebna vozila, par kirnih mest za tovorna vozila, vratarnico,
kolesarnico in ureditvijo dodatnega desnega uvoza na parkirišča iz industrijske ceste
Ložnica (vse za potrebe podjetja Juteks d. d.) na zemljišču parc. št. 377, 392, 1964/1,
2000/2, 2001/5, 381/1, 393/2, 393/3, 393/1, 400/1, vse k.o. Žalec in 1455/92 k. o. Levec
ter gradnjo parkirišča za osebna vozila za zaposlene v podjetju Novem na zemljišču parc.
št. 1455/100, 1455/99, 1455/186, 1455/97, 1455/142, 1506/7, 1455/92, vse k.o. Levec in
parc. št. 360/1, 378/2, 2001/5, 2001/4, 1506/6, vse k. o. Žalec, pod naslednjimi pogoji:
• da si investitor pridobi prostorsko preveritev predvidenih posegov pri izdelovalcu
sprememb in dopolnitev južnega dela ZN industrijskega območja Juteks (Uradni list
RS, št. 5/03);
• da si investitor pridobi soglasja MS Žalec ter KS Petrovče.
Občina Žalec ne prevzema nobene odgovornosti, še posebej pa ne za morebitne
odškodnine v primeru neizdaje dovoljenja za gradnjo ali posledic kasnejše pritožbe s
strani tretje osebe zoper izdano upravno odločbo – gradbeno ali uporabno dovoljenje.
5. z gradnjo nadomestne stanovanjske hiše (investitorja Topič Damirja iz Zabukovice)
manjših tlorisnih dimenzij na zemljišču parc. št. 120/1 in 120/7 vse k. o. Zabukovica na
lokaciji južno in v odmiku 3,00-6,00 m od obstoječe stare stanovanjske hiše pod
naslednjimi pogoji:
• da si investitor pridobi soglasje pristojne KS Griže,
• da investitor staro dotrajano stanovanjsko hišo poruši takoj po zaključku gradnje
nadomestne stanovanjske hiše, za kar investitor z Občino Žalec sklene posebno
pogodbo v kateri določita rok do katerega mora investitor porušiti staro dotrajano
hišo.
Občina Žalec ne prevzema nobene odgovornosti, še posebej pa ne za morebitne
odškodnine v primeru neizdaje dovoljenja za gradnjo ali posledic kasnejše pritožbe s
strani tretje osebe zoper izdano upravno odločbo – gradbeno ali uporabno dovoljenje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 24 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 24 članov občinskega sveta.
K 5. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Predlog sklepa o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec sta na seji občinskega
sveta podali Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za negospodarske in gospodarske
dejavnosti in Damjana Mak, v. d. direktorice Doma Nine Pokorn Gr movje. Stališče odbora za
negospodarstvo je na seji podala predsednica odbora Ivica Čretnik.
.

5. SKLEP:
Občinski svet sprejme sklep o ceni storitve »Pomoč družini na domu v Občini Žalec v
predlagani vsebini.
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. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občina Žalec je na seji
občinskega sveta podala Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka za negospodarske in
gospodarske dejavnosti. Stališče odbora za negospodarske dejavnosti je na seji podala
predsednica odbora Ivica Čretnik.
.
Občinski svet je sprejel naslednji

6. SKLEP:
Občinski svet daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec v
predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 24 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 24 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 24 članov občinskega sveta.
K 7. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Nadzorni odbor občine Žalec je na sejo občinskega sveta predložil dokončni poročili o
izvedbi nadzora: poslovanja Občine Žalec v letu 2007 in poslovanja v javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Vrtci občine Žalec v letu 2007.
Župan občine Žalec na dokončni poročili ni predložil pisnih stališč.
Do obravnave dokončnega poročila na seji občinskega sveta člani občinskega sveta na seji
niso predložili pisnih stališč do dokončnih poročil poročili o izvedbi nadzora: poslovanja
Občine Žalec v letu 2007 in poslovanja v javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci
občine Žalec v letu 2007 o katerih bi občinski svet razpravljal.
K 8. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Pod to točko dnevnega reda je Župan občine Žalec člane občinskega sveta seznanil, da bo
naslednja seja občinskega sveta 20. oktobra 2008 ter da je Jože Golič dne 19. julija 2008
nastopil dela in naloge vodje oddelka za premoženjske in splošne zadeve.
K 9. T OČKI DNEV NEGA REDA:
Članica občinskega sveta Tatjana Razboršek Rehar je predložila pisni vprašanji.
Župan občine Žalec je sejo občinskega sveta končal ob 14.50.

ŽUPAN
OBČINE ŽAL EC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.
Posredovano:
županu
podž upanu
članom občins kega s veta
direktorju občins ke uprave
vodjem oddel kov
objavljeno na s pletni Obči ne Ž alec

