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Z A P I S N I K 

 
4. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo  25. februarja  

2015  ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59. 

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Ana Koprivc, g. Marjan 

Aralica, g. Blaž Šelekar, g. Vladimir Hrovatič, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. David 

Počivavšek, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL ODSOTNOST: ga. Darija Štraus-Trunk, g. Gojko Lončarič. 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 4. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek in 

predlagal, da se 4. točka dnevnega reda umakne iz dnevnega reda, ostale pa se ustrezno 

preštevilčijo. Nato je  podal dnevni red v razpravo. 

 

 

Predlog d n e v n e g a   r e d a: 

 

1. Predlog zapisnika 3. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta; 

4. Predlog Sklepa o imenovanju člana skupščine OKP Javnega podjetja za 

komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o.; 

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana skupščine KIP VIZIJA, d. o. o.; 

6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda Glasbena šola Rogaška 

Slatina; 

7. Pobude in vprašanja; 

8. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal v razpravo priložen zapisnik in povedal, da se bo pri zapisu pod 8. Točko 

dnevnega reda popravili priimek iz »Ivačič na Pavčnik«.  

 

Člani občinskega sveta so  s podanim popravkom soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 3. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek s podano 

dopolnitvijo. 

 

 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 



 2 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 3. REDNE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je prav tako podal v razpravo priložena poročila o realizaciji sklepov. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI MANDATA NADOMESTNEMU ČLANU OBČINSKEGA 

SVETA; 

 

G. Omerzu Geršak je podala uvodno poročilo občinske volilne komisije in povedala da je 

svetniku g. Zdravku Počivalšek prenehal mandat, zato je mandat svetnika prešel na 

naslednjega kandidata z liste kandidatov ROD - liste za razvoj in obnovo doma. Ta kandidat 

je David Počivavšek iz Imenega 1 b, Podčetrtek. Kandidat je podal izjavo, da sprejema 

mandat 08. 01. 2015. 

Na osnovi navedene ugotovitve predlaga občinskemu svetu, da se potrdi mandat članu 

občinskega sveta Davidu Počivavšek, Imeno 1 b, 3254 Podčetrtek. 

 

G. Jurak je podal vprašanje, ali je to nadomestni član ali trajni član. 

 

Ga. Geršak Omerzu je pojasnila, da je  član občinskega sveta do konca mandata. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Potrdi se mandat naslednjemu članu občinskega sveta: David Počivavšek, Imeno 1 b, 

3254 Podčetrtek. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠČINE OKP JAVNEGA PODJETJA 

ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D. O. O.; 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 

uvodno poročilo in povedal, da je dosedanji članici go. Magdi Jurjec prenehal mandat zato se 

predlaga, da se za novo mandatno obdobje ponovno imenuje ga. Jurjec. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 
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PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek imenuje v skupščino OKP Javnega podjetja za 

komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o., kot predstavnico Občine Podčetrtek, go. 

Magdo Jurjec, stanujočo Trška cesta 69, 3254 Podčetrtek. 

 

  

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠČINE KIP VIZIJA, D. O. O.; 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 

uvodno poročilo in povedal, da v skladu z določili 27. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, župan Peter Misja ne more biti več član skupščine KIP VIZIJA, d. o. 

o., zato se predlaga novo članico in sicer go. Darijo Štraus Trunk. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

V skupščino KIP VIZIJA d. o. o., se kot predstavnica Občine Podčetrtek imenuje, mag. 

Darjo Štraus Trunk, stanujoča Imeno 73, 3254 Podčetrtek. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA GLASBENA 

ŠOLA ROGAŠKA SLATINA; 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 

uvodno poročilo in povedal, da je članom sveta zavoda Glasbena šola potekel mandat. Zato je 

potrebno kot skupnega predstavnika občin Rogatec, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek imenovati 

novega predstavnika. Vsak mandat je predstavnik iz druge občine. Tako bi v naslednjem 

mandatu bil imenovan predstavnik iz občine Podčetrtek. Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja tako predlaga Mojco Amon, zaposleno v občinski upravi občine 

Podčetrtek. 

 

G. župan je dejal, da je predlagana že bila potrjena na občinskem svetu občine Rogatec. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

V svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, se kot predstavnica občin Bistrica ob 

Sotli, Rogatec in Podčetrtek, imenuje ga. Mojca Amon, stanujoča Virštanj 69, 3254 

Podčetrtek.  
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7. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA;; 

 

G. Šelekar je dejal, da so se zadnjič svetniki pogovarjali, da bi se odpovedali sejnini in 

sredstva namenili družini Hrvatič ob nesreči, ki jih je prizadela. 

 

Člani občinskega sveta so se strinjali, da bi v ta namen sprejeli sklep. Zato je g. župan podal 

na glasovanje predlog, da se današnja sejnina oz. sejnina 4. redne seje nameni prizadeti 

družini Hrvatič iz Verač. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sejnina 4. redne seje občinskega sveta se nameni za prizadeto družino (ob nesreči) 

Hrvatič iz Verač. 

 

G. Hrovatič je podal vprašanje glede poškodb Vonarske ceste ob izgradnji kolesarske ceste. 

Sprašuje, ali bomo imeli v nadaljevanju lepo kolesarsko stezo in na drugi strani uničeno cesto. 

 

G. župan je dejal, da smo to opazili in da je inšpektor dela ustrezno ustavil. Mi smo zraven na 

tehničnem pregledu in vse napake se bodo morale popravit, nekaj napak pa je bilo že prej. 

Nadalje je podal še informacije glede aktivnosti v zvezi z Vonarskim jezerom in sprejemom 

OPN za območje občine Podčetrtek. 

 

G. Gobec je dal pobudo, da se da prometni znak pri kravi na cesti proti Rogaški Slatini. Mora 

biti znak za omejitev, ne pa da vozijo težki tovornjaki z vsem odpadnim materialom po novo 

urejenih cestah. Potrebno pa je tudi pridobiti soglasje na občini, za posebne primere. 

 

G. župan je povedal, da bomo v kratkem postavili tehnico na tista območja, kjer so že znaki 

postavljeni. Na ta način se bo hitro vzpostavil red. 

 

G. Juričan je dejal, da po teh cestah vozijo tudi težki avtomobili OKP Rogaška Slatina. 

 

G. Šelekar je podal pobudo, da bi se na seji občinskega sveta podalo poročilo o delovanju 

GIZ, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje. 

 

G. župan je odgovoril, da bo poročilo podano na naslednji seji občinskega sveta. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

Zapisala:        ŽUPAN 

Mojca AMON       Peter MISJA   

          
           


