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ZAPISNIK
1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 15.
OKTOBRA 2007 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, Milan Čadej, Ivica Čretnik, Nina Laznik, Jožef Meh,
Maja Štamol, Marijan Turičnik, Gregor Vovk Petrovski, Zdravko Pečarič, Marko Laznik, Ivan
Krašovc, Janko Kos, Tanja Razboršek Rehar, Jurij Blatnik, Robert Čehovin, Ivan Mazzoni,
Januš Rasiewicz, Ivanka Ropotar, Dani Zagoričnik, Vladislav Majer, Andrej Vengust, Robert
Smodej;
Odsotni člani občinskega sveta: Ivan Podpečan, Lidija Koceli,
Pred pričetkom seje občinskega sveta je bilo navzočih 27 članov občinskega sveta.
Marko Laznik je na seji občinskega sveta predlagal, da se 5. točka dnevnega reda predlog
osnove za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec ne uvrsti na dnevni red 1. izredne seje občinskega sveta.
Občinski svet ob navzočnosti 27 članov občinskega sveta, z 19 glasovi za in 6 glasovi proti
na 1. izredno sejo občinskega sveta ni uvrstil predlagano 5. točko dnevnega reda predlog
osnove za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec.
Andrej Vengust je predlagal na se kot 5. točka na dnevni red seje občinskega sveta uvrsti
točka dnevnega reda obravnava problematike delovanja Nadzornega odbora občine.
Občinski svet je o predlogu Andreja Vengusta in predloženem dnevnem redu glasoval
skupaj.
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red:
• ugotovitev prisotnosti
• sprejem dnevnega reda
1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje občinskega sveta z dne 24. septembra 2007
ter potrditev zapisnika te seje
2. Predlog izvolitve:
• kandidata za člana državnega sveta
• kandidatov za elektorje
3. Obravnava odstopa članice občinskega sveta
4. Predlog imenovanja občinske volilne komisije
5. Obravnava problematike delovanja Nadzornega odbora občine
6. Aktualne informacije
7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 27 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo članov 27 občinskega sveta.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje občinskega sveta z dne 24. septembra 2007 in
zapisnik te seje so člani prejeli skupaj z gradivom za 1. izredno sejo občinskega sveta.
Občinski svet je sprejel naslednji
1. SKLEP:
Občinski svet sprejme poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje občinskega sveta z dne 24.
septembra 2007 in potrdi zapisnik te seje.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 27 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 22 članov občinskega sveta.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Za to točko dnevnega reda je bil sestavljen poseben zapisnik.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Občinski svet je obravnaval odstop članice občinskega sveta, ki ga je predhodno
obravnavala in posredovala komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter
priznanja in jo je na seji podal predsednik komisije Jurij Blatnik.
Občinski svet se je na seji dne 15. oktobra 2007 seznanil z odstopom članice občinskega
sveta Občine Žalec Lidije Koceli.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Predlog imenovanja občinske volilne komisije je občinskemu svetu predložila komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja.
Predlog je članom občinskega sveta na seji podal predsednik komisije Jurij Blatnik
Občinski svet je sprejel naslednji

4. SKLEP:
Občinski svet sprejme sklep o imenovanju občinske volilne komisije v predloženem besedilu.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 27 članov občinskega sveta.
Opredelilo se je 27 članov občinskega sveta.
Za je glasovalo 27 članov občinskega sveta.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Dosedanje delovanje Nadzornega odbora občine je na seji občinskega sveta podal
predsednik Nadzornega odbora občine Gvido Hribar.
Župan Občine Žalec Lojze Posedel je člane občinskega sveta seznanil s postopkom pred
imenovanjem nadzornega odbora, konstituiranjem nadzornega odbora ter z dosedanjimi
aktivnostmi nadzornega odbora občine, posebej v zvezi s pripravo progama dela nadzornega
odbora in pripravno finančnega načrta nadzornega odbora ter operativnim delovanjem
nadzornega odbora.
V razpravi so sodelovali: Lojze Posedel, Gvido Hribar, Andrej Vengust

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pisno poročilo o izvedenih ukrepih po poplavi 18. 9. 2007 je članom občinskega sveta na seji
občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje
prostora.
V razpravi so sodelovali: Lojze Posedel, Marko Laznik, in Aleksander Žolnir.
Občinski svet bo sklep o delni povrnitvi stroškov po poplavah individualnim oškodovancem
obravnaval na naslednji seji občinskega sveta. po predhodni obravnaval na seji odbora za
finance proračun in premoženje.
Župan občine Žalec je pri tej točki dnevnega reda člane občinskega sveta informiral o
sprejemu zlatih maturantov občine Žalec.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pisna vprašanja in pobude so podali člani občinskega sveta: Zdravko Pečarič, Ivanka
Ropotar, Marko Laznik in Robert Smodej,
V razpravi so sodelovali: Zdravko Pečarič, Ivanka Ropotar, Marko Laznik, Robert Smodej,
Lojze Posedel, Aleksander Žolnir in Andrej Vengust.
Člani občinskega sveta so prejeli pisni odgovor na vprašanje Andreja Vengusta v zvezi s
priključno cesto industrijskega območja Juteks na Ložnici pri Žalcu.
Seja občinskega sveta je bila končana ob 15.25.
ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.
Posredovano:
županu
podžupanu
članom občinskega sveta
direktorju občinske uprave
vodjem oddelkov
objavljeno na spletni Občine Žalec

