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OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC, IVANA
JELENA
Član Občinskega sveta Občine Žalec, g. Ivan Jelen je podal pisno pobudo za razrešitev
problematike individualnih čistilnih naprav v občini Žalec za občane, ki nimajo možnosti
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. Predlaga, da se navedenim občanom občine
Žalec omogoči sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav.
Na sestanku strokovnih služb Občine Žalec so bila sprejeta naslednja stališča:
-

-

-

Prisotni podpirajo predlog člana OS občine Žalec, da se na območjih občine Žalec, ki
so izven Nacionalnega programa varstva okolja, sofinancira izgradnja malih čistilnih
naprav.
Prisotni predlagajo višino sofinanciranja glede na PE (populacijsko enoto – 1
prebivalec 1 PE), kjer je potrebno upoštevati prebivalce s stalnim prebivališčem na
obravnavanem naslovu na območju občine Žalec.
Na osnovi višine sredstev, ki jih bo Občina Žalec namenila za sofinanciranje se
pripravi javni razpis. Detajlni pogoji za prijavo na razpis se določijo, ko bo znana višina
razpoložljivih sredstev. Vloge se obravnavajo tekoče, do porabe sredstev. Prisotni
predlagajo sofinanciranje v višini 50.000,00 SIT na PE.

Pripravila:
Marjeta Kočevar, gr. inž.

VODJA ODDELKA
Aleksander Žolnir, univ. dipl. inž. kmet.

DIREKTOR
OBČINSKE UPRAVE
Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.

ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.
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ZAPISNIK

z razgovora glede pobude člana Občinskega sveta Občine Žalec, Ivana Jelena v zvezi z
rešitvijo problematike individualnih čistilnih naprav v občini Žalec

Prisotni:
- Matjaž Zakonjšek, JKP Žalec
- Simona Bolarič, Občina Žalec
- Marjeta Kočevar, Občina Žalec
Na osnovi pobude člana Občinskega sveta občine Žalec, Ivana Jelena, ki predlaga enkratni
nepovratni znesek za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav je bil organiziran
razgovor, dne 11.04.2006. Sprejeta so bila naslednja stališča:
-

-

-

Prisotni podpirajo predlog člana OS občine Žalec, da se na območjih občine Žalec, ki
so izven Nacionalnega programa varstva okolja, sofinancira izgradnja malih čistilnih
naprav.
Prisotni predlagajo višino sofinanciranja glede na PE (populacijsko enoto – 1
prebivalec 1 PE), kjer je potrebno upoštevati prebivalce s stalnim prebivališčem na
obravnavanem naslovu na območju občine Žalec.
Na osnovi višine sredstev, ki jih bo Občina Žalec namenila za sofinanciranje se
pripravi javni razpis. Detajlni pogoji za prijavo na razpis se določijo, ko bo znana
višina razpoložljivih sredstev. Vloge se obravnavajo tekoče, do porabe sredstev.
Prisotni predlagajo sofinanciranje v višini 50.000,00 SIT na PE.

Zapisala: Marjeta Kočevar

