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Z A P I S N I K 

 
6. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v torek  23. junija  

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

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, mag. Marko Jurak, ga. Ana Koprivc, g. Marjan Aralica, g. Blaž 

Šelekar, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. David Počivavšek, mag. Darija Štraus-

Trunk, g. Gojko Lončarič, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL ODSOTNOST: g. Aleš Drozg, g. Vladimir Hrovatič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 6. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek in 

predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme. 

 

Nato je  podal dnevni red v razpravo. 

 

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

 

1. Predlog zapisnika 5. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje 

pri Jelšah in Kozje – prva obravnava; 

4. Predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek - prva obravnava; 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška slatina –skrajšan 

postopek; 

6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020; 

7. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Turizem Podčetrtek, 

Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; 

8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2015; 

9. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka; 

10. Ocena varnostne situacije na območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 

2014; 

11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica; 

12. Pobude in vprašanja; 

13. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predložen zapisnik 5. redne seje občinskega sveta v razpravo. 

 

G. Aralica je povedal, da je v 4. točki zapisnika narobe naveden njegov naslov, pravilno je 

Cesta na grad 6, Podčetrtek. 

 

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

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 5. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek z zgoraj podanim 

popravkom. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

 

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

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ROGAŠKA SLATINA, 

ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE. 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se predvideva, da bi s 1. januarjem 2016 

pridružili že ustanovljeni skupni občinski upravi še občini Šmarje pri Jelšah in Kozje. 

 

G. Juričan je dejal, da če za občino to ne pomeni višjih stroškov, je to vsekakor boljše. 

 

G. župan je odgovoril, da je potrebno nabaviti službeni avtomobil in bo v tem primeru to 

vsekakor bolje. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, 

Šmarje pri Jelšah in Kozje v prvi obravnavi.  
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K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK; 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo go. Jurjec. 

 

Ga. Jurjec je obrazložila, da se je pripravil nov predlog odloka z namenom, da se doda v 

odlok priznanje župana in županova petica, ki se podeljuje odličnjakom ob končanju OŠ. Prav 

tako je vprašanje ali denarna nagrada ostane kot občinsko priznanje v odloku ali ne, saj se za 

posamezno leto lahko razpiše razpis samo za občinska priznanja, ki so določena v odloku. 

Torej vrsta in število priznanj se lahko razpiše v skladu s sprejetim odlokom.  

Potrebno je razmisliti ali denarna nagrada ostane kot priznanje ali ne. Lahko pa ostane v 

odloku in potem je stvar občinskega sveta ali se razpiše ali ne. Naziv častni občan pa se podeli 

1 na mandat. 

 

G. Jurak je dejal, da je odlok bistveno boljše napisan, ima pa predlog, da se v 9. členu 

namesto »zadnjega leta«  napiše »krajšem obdobju«. Prav tako je predlagal, da denarna 

nagrada kot priznanje ostane v Odloku. 

 

G. Gobec je prav tako predlagal, da denarna nagrada ostane. Sam osebno je za to, da se 

razpiše še več priznanj, plaket. Pri vsem tem pa ga moti pristranskost komisije. 

Meni, da če je za enega kandidata več predlogov bi se to tudi moralo bolj upoštevati. 

 

Ga. Koprivc je dejala, da je vesela, da bo prišlo do županovega priznanja, glede denarne 

nagrade pa se prilagaja ostalim. Glede pristranskosti pa je odgovorila, da ni nikjer pogoj 

število predlagateljev za izbor. 

 

G. Juričan je bil prav tako vesel, da se je pripravil nov predlog Odloka in s tem dana županu 

možnost podelitve županovega priznanja. 

 

G. župan je dejal, da bo pri podeljevanju potrebno biti pozoren, saj veliko priznanj razvrednoti 

vrednost priznanja. 

 

G. Aralica je dejal, da so denarne nagrade bolj pomoč društvom, ki uspešno delujejo.  

 

G. Lončarič je dejal, da nagrada lahko ostane, a ni potrebno, da se vsako leto razpiše oz. 

podeli. Meni, da je to kot nagrada društvu in ne pomoč za delovanje samo. Upa pa, da se ne 

bo podeljevalo preveč priznanj. Predlagal je tudi, da mora vsak predlog za kandidata biti 

podrobno opisan. 

 

Ga. Jurjec je odgovorila, da je z razpisom določeno kaj mora predlog za podelitev priznanja 

vsebovati. 

 

G. Počivavšek je podal vprašanje, zakaj se ne opisanih predlogov ne zavrže. 

 

G. župan je odgovoril, da še vedno živimo na vasi. 

 

G. župan je dejal, da bo za drugo branje odloka navedeno, kaj vse mora razpis in potem 

prijava vsebovati, da se predlog obravnava. 

 

G. Aralica je predlagal, da se pripravi pregled podeljenih občinskih priznanj od leta 2007 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek, v prvi 

obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA 

SLATINA –SKRAJŠAN POSTOPEK; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo in povedala, da gre za spremembo v delu, ki se nanaša 

na ime in sedež javnega zavoda v pečatu, zato se navedena sprememba upošteva v 6. členu  

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina, v prvi in drugi 

obravnavi. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN VZPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA 

IN PODEŽELJA V OBČINI PODČETRTEK ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020; 

 

G. Aralica je povedal, da je odbor za kmetijstvo naveden pravilnik že obravnaval in nanj 

podal pozitivno mnenje ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Po sprejetju se bodo 

lahko pričele izvajati aktivnosti oz. najprej objavil javni razpis. 

 

Ga. Amon je nadalje podala podrobnejšo obrazložitev in povedala, da je Občinski svet občine 

Podčetrtek  do sedaj veljavni pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v občini Podčetrtek za programsko obdobje 2007-2013 sprejel leta 

2007. Z nastopom novega finančnega obdobja 2015-2020 pa morajo občine za dodeljevanje 

pomoči pripraviti in sprejeti nove pravilnike z ukrepi, ki so v skladu z novimi uredbami na 

področju kmetijske dejavnosti in pomoči de minimis (Uredba Komisije EU) št. 702/2014,( 

Uredba Komisije EU)  št. 1407/2013. 

Ministrstvo za kmetijstvo je komaj meseca marca pripravilo usmeritve občinam v zvezi z 

ukrepi pomoči. Tako smo pričeli s pripravo novega Pravilnika, ki je danes predložen za 

obravnavo oz. sprejem. 
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Dodeljene pomoči se izvajajo na osnovi javnega razpisa, v katerem se tudi določijo ukrepi, ki 

se bodo v posameznem proračunskem letu sofinancirali. Postopek javnega razpisa vodi in 

spremlja komisija, ki jo imenuje župan. 

 

S strani Ministrstva za finance smo dne 11. 06. 2015 že prejeli pozitivno Mnenje o skladnosti 

sheme de minimis pomoči »Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v Občini Podčetrtek« (št. 

priglasitve: M 0001-5883997-2015. 

Ministrstvo za kmetijstvo nam je 16. 06. 2015 posredovalo usklajevalne dopolnitve, ki so že 

upoštevane v predloženem Pravilniku za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 

podeželja v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020. 

 

Po sprejetju le-tega na občinskem svetu ga moramo posredovati na Ministrstvo za kmetijstvo, 

kjer bomo pridobili aktiven link na objavljen pravilnik. Ministrstvo za kmetijstvo bo  

Evropski komisiji  poslalo povzetek. Evropska komisija  ima rok 10 delovnih dni za izdajo 

potrdila in evidenčne številke sheme pomoči. Po pridobitvi obvestila EK bomo lahko začeli z 

izvajanjem ukrepov oz. objavili javni razpis. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se Pravilnik o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA TURIZEM 

PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ; 

 

 

G. župan je predal besedo go. Koprivc, ker je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja odsoten. 

 

Ga. Koprivc je povedala, da se je komisija poenotila (3 ZA, 1 PROTI) in sprejela sklep, da se 

občinskemu svetu predlaga, da se skupščini Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje 

predlaga, da se za člana nadzornega sveta imenujeta ga. Jožefa Užmah, stanujoča Pristava pri 

Mestinju 17, Pristava pri Mestinju in g. Marjan Aralica, stanujoč Cesta na grad 8, Podčetrtek, 

kot predstavnika ustanoviteljice Občine Podčetrtek. 

 

 

Člani občinskega sveta so z večino glasov (9 ZA, 1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 9 

PROTI: 1  
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Občinski svet Občine Podčetrtek predlaga skupščini Turizma Podčetrtek, Bistrica ob 

Sotli in Kozje, giz, da se za člana nadzornega sveta imenujeta ga. Jožefa Užmah, 

stanujoča Pristava pri Mestinju 17, Pristava in g. Marjan Aralica, stanujoč Cesta na 

grad 6, Podčetrtek, kot predstavnika ustanoviteljice Občine Podčetrtek. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O RAZPISU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2015; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je potrebno sprejeti sklep glede 

podelitve priznanj v letu 2015. Predlog sklepa predvideva podelitev plakete občine, priznanje 

občine in denarno nagrado. 

 

G. Juričan je predlagal, da se razpišeta v letu 2015 2 priznanja in se potem Komisija odloči ali 

se bosta podelila 2 priznanja ali 1 priznanje. 

 

G. Aralica se je prav tako strinjal s podanim predlogom.  

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Občina Podčetrtek bo v letu 2015 podelila naslednja priznanja občine: 

 

- plaketo občine 

- do dva priznanja občine 

- denarno nagrado 

 

Vrednost denarne nagrade znaša 650,00 EUR. 

Priznanje podeli občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna 

komisija. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILA VRTCA V PRIMERU STRNJENE 

ODSOTNOSTI OTROKA; 

 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se tako kot vsako leto predvideva 

sofinanciranje vzgojnine, v primeru strnjene odsotnosti 30 dni, v mesecu juliju ali avgustu v 

višini 50 % vzgojnine. 

 

Ga. Pavčnik je podala vprašanje, kaj pomeni strnjena odsotnost, ali je to tudi od 15. 07-15. 

08., saj gre za 30 dnevno strnjeno odsotnost. 

 

Ga. Šelekar je dejala, da je mišljen cel julij ali cel avgust, ker je v nasprotnem primeru 

problem pri izračunu stroškov. 

 

Ga. Pavčnik je menila, da bi se tudi to moralo upoštevati oz. obračunati strnjeno odsotnost 

tudi v takšnih primerih. 
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G. župan je odgovoril, da bomo to uredili in ne bi smel biti noben problem in se bo v bodoče 

upoštevalo tudi to kot strnjena odsotnost pri obračunu. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Občina Podčetrtek sofinancira za otroke iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec v 

Podčetrtku in vrtce v drugih občinah, v primeru strnjene odsotnosti 30 dni v času od 01. 

07. 2015 do 31. 08. 2015 (julij ali avgust), stroške plačila vzgojnine za 50 %. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 

znižano plačilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega 

proračuna. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

OCENA VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU POLICIJSKEGA OKOLIŠA 

PODČETRTEK V LETU 2014; 

 

G. Krč, vodja policijskega okoliša je podal uvodno poročilo o oceni varnostne situacije na 

območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2014 iz priloženega gradiva. 

 

G. župan je dejal, da lahko oceni, da je sodelovanje  s policijo zelo korektno. 

 

G. Gobec se je prav tako strinjal, da je varnost dobra. Kot že večkrat je podal predlog, da bi se 

na regionalni cesti pri odcepu za sv. Urban zmanjšala omejitev hitrosti iz 90 na 70 km/h. Prav 

tako bi bil nujno potreben prehod za pešce v Pristavi ter zamenjava dotrajanih ogledal. 

 

G. Krč je odgovoril, da so podali pozitivno mnenje, a o tem odloča Direkcija RS za ceste. 

 

G. župan je odgovoril, da ima občina pristojnosti na lokalnih cestah in ne na regionalnih. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1216 – VIDOVICA; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 

Vidovica. Po odmeri dela lokalne ceste LC 317 081 021 v Vidovici se predlaga ukinitev 

javnega dobra, zemljišča parc. št. 619/11, 619/12 in parc. št. 619/3, ker po teh parcelah ne 

poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra pa bo možen promet oz. menjava z 

lastnikom zemljišča, po katerem danes poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  
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Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. župan je podal pobudo od g. Šelekarja glede obnove telekomunikacijskega omrežja v 

občini Podčetrtek z nadgradnjo na optiko. Dejal je, da bo v bodoče potrebno pričeti s 

pripravljanjem projektne dokumentacije, da se bodo lahko kasneje izvajale aktivnosti. Dejal je 

še, da ima sam kraj Podčetrtek danes možnost, da se priključujejo, a ni zanimanja. 

 

G. Šelekar je dejal, da se je odločil da poda pobudo in se prične z razpravo o tem projektu. 

Dejstvo je, da vlaganje v informacijsko omrežje na podeželju ni učinkovito, saj je premalo 

uporabnikov. Zato meni, da bomo težko našli investitorja in bomo morali za to poskrbeti 

sami. Meni, da je prišel čas, ko bomo po izgradnji vodovodov, kanalizacij, cest, pločnikov in 

kolesarskih cest morali pričeti izvajati aktivnosti za telekomunikacijska omrežja. 

 

G. župan je dejal, da se strinja, da se v bodoče posvetimo tudi tem projektom. 

A ob enem opozarja na probleme s služnostjo, saj je vedno več problemov na strani lastnikov 

zemljišč. 

 

G. Aralica je dejal, da je potrebno gledati za naprej oz. v prihodnost. 

 

G. Lončarič je predlagal, da se organizira oz. sestavi skupina (tim), ki se bo ukvarjala s tem 

področjem ter skliče sestanek, na katerem se v prvi fazi pregleda, kaj imamo že narejeno in 

kje. 

 

Ga. Pavčnik je podala pobudo za postavitev galerije na prostem v Podčetrtku. 

 

G. župan je dejal, da se je s to idejo potrebno povezati s TD Podčetrtek. 

 

Ga. Štraus-Trunk je povedala, da je odprt razpis SPIRIT, na katerega se lahko prijavijo za 

usposobljene mentorjev, ker je prav mladim potrebno dati možnost. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je naštel nekaj večjih investicij, ki se izvajajo: ureditev mansarde OŠ Podčetrtek, 

sanacija plazu v Pristavi pri Lesičnem, sanacija plazu nad cerkvijo v Podčetrtku, v kratkem se 

bo pričela izvajati tudi sanacija zgornjega dela potoka v Podčetrtku, z investicijo ČN Sv. Ema  

Še čakamo na kakšen primeren razpis, glede gradu Podčetrtek se zadeve tudi premikajo.  

Realizacija pa bo odvisna tudi od zneska povprečnine od 01. 07. 2015 dalje. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:        ŽUPAN 

Mojca AMON       Peter MISJA   


