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Z A P I S N I K 

 
10. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 18. 

februarja  2016  ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59. 

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, mag. Marko Jurak,  mg. Blaž Šelekar, ga. Sabina Pavčnik, g. 

Srečko Gobec, g. David Počivavšek, g. Aleš Drozg, g. Vladimir Hrovatič,  mag. Darija Štraus 

Trunk, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

ODSOTEN: g. Marjan Aralica 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST: g. Gojko Lončarič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 10. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 9. redne seje in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne  seje in 1. korespondenčne seje Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek: 

4. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu; 

5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Zdravstveni 

dom Šmarje pri Jelšah; 

6. Predlog Sklepa o predlogu kandidata za člana Nadzornega sveta Ustanove kulturno 

umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje; 

7. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine Podčetrtek za leto 2016; 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1211 – Nezbiše; 

9. Poročilo ocene varnostne situacije na območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 

2015; 

10. Pobude in vprašanja; 

11. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE in 1. KORESPONDENČNE SEJE  OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 9. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 
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Sprejme se zapisnik 9. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

Nato je podal predloženi zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne  seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. REDNE SEJE in 1. KORESPONDENČNE SEJE 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je prav tako podal v razpravo priloženo poročilo o realizaciji sklepov. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje in 1. korespondenčne seje 

občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE PODČETRTEK. 

 

Ga. Jurjec je v uvodu pojasnila, da zakonodaja narekuje uskladitev statuta občine v delu, v 

katerem ureja krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. To pomeni, da mora statut vsebovati 

vse določbe od imena, sedeža, območja, števila članov sveta, določbe o zastopanju itd. 

 

Ga. Koprivc, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dejala, da 

so predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Podčetrtek obravnavali na svoji 1. redni 

seji 10. februarja 2016 in predlagajo občinskemu svetu, da obravnava in sprejme predlog 

sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek. 

 

G. Jurak je prišel na sejo 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek v prvi obravnavi. 
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G. župan je nato predlagal, da se navedene spremembe Statuta sprejmejo še v 2. Obravnavi, 

saj ni bilo podanih nobenih pripomb. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek v drugi obravnavi. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU; 

 

Ga. Umek, direktorica Centra za pomoč starejšim senior je podala uvodno poročilo k ceni za 

izvajanje socialno varstvene storitve – Pomoč družini na domu. Povedala je, da se cena zadnji 

dve leti ni spreminjala. Podrobnejša obrazložitev in metodologija izračuna cene je bila podana 

v pisni obrazložitvi za to točko dnevnega reda. Predlog nove cene za uporabnika je 5,00 EUR 

ob delovnikih in sobotah ter nedeljah in praznikih 5,52 EUR na uro. Ura ob delovnikih bi bila 

tako za 0,46 EUR višja, nedelje in prazniki pa bi se pocenili za 1,03 EUR. Celotni stroški na 

uro po novem znašajo 17,54 EUR za delovne dni ter 19,30 EUR za opravljene storitve v 

nedeljo ali praznik. 

Kljub dvigu cene ob delovnikih, bo zaradi pocenitve nedeljskih in prazničnih ur, ter višjega 

deleža plačila uporabnikov ob delovnikih, za občinski proračun višina stroškov enaka kot v 

preteklosti oz. še manjša. 

 

G. župan je dejal, da se delo opravlja odlično in da so tudi s strani uporabnikov izrečene 

pohvale. Zato ne vidi razloga, da se cena storitve uskladi, kot je predlagano. 

 

G. Juričan je dejal, da se naši občani starajo in da je ta oblika pomoči dosti cenejša, kot da bi 

ostareli morali v dom. 

 

G. Gobec je prav tako pohvalil delo oskrbovank, ki se kaže na zadovoljnih uporabnikih te 

storitve.   

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 
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K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH; 

 

 

G. župan je predal besedo g. Hrovatiču. 

 

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

obrazložitev in povedal, da je Komisija na svoji 10. redni seji obravnavala vlogo za izdajo 

soglasja k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Povedal je, da so 

pregledali razpisno dokumentacijo s prijavo kandidatke Irene Nunčič in bili mnenja, da ne 

vidijo razloga, da se soglasje ne bi podalo. 

Zato predlagajo občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju ge. Irene Nunčič za 

direktorico JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. 

 

G. Gobec je dejal, da kot član sveta JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah dobro pozna 

problematiko glede imenovanja in podpira kandidatko go. Ireno Nunčič, saj delo opravlja 

dobro, je sposobna in ne vidi razloga, kaj je narobe, če ima sredstva na računu.  

Dejal je, da se je direktorica nekomu zamerila in zdaj se dogaja to kar se. Meni, da  noben 

direktor ni vedno vsem všeč. Predlagal je, da občinski svet poda pozitivno soglasje. 

 

G. Jurak je podal vprašanje, ali so že ostali občinski sveti podali soglasje ? 

 

G. župan je odgovoril da, razen občine Šmarje pri Jelšah in občina Bistrica ob Sotli. 

 

G. župan je dejal, da smo v občini Podčetrtek oz. v našem ZD Podčetrtek zadovoljni z 

dosedanjim delom g. direktorice, sedaj delata po 2 zdravnika, v roku 2-3 let bomo imeli še 

pediatra, dobili smo tudi zobozdravika, ki deluje znotraj JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Ima dober 

kader, zna najti in privarčevati denar in v večji meri so vsi zadovoljni. 

 

Ga. Koprivc je podala vprašanje, kdo potem toliko nasprotuje imenovanju ? 

 

G. Gobec je odgovoril, da jo je svet zavoda 2 x potrdil in tudi občine, razen občina Šmarje pri 

Jelšah. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Občinski svet občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju ge. Irene Nunčič, 

univ.dipl.ekon. in univ.dipl.prav., stanujoče Belo 2 a, 3240 Šmarje pri Jelšah, za 

direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 

štirih let. 
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K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA 

USTANOVE KULTURNO UMETNOSTNEGA SPOMENIKA SAMOSTANSKEGA 

KOMPLEKSA OLIMJE; 

 

 

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

da je dosedanji članici ge. Magdi Jurjec 31. 12. 2015 potekel mandat v nadzornem svetu 

ustanove. Člani občinskega sveta so bili pozvani, da podajo svoje predloge za novi mandat. 

Prispela sta dva predloga. Predlog za go. Magdo Jurjec ter predlog za g. Matijo Jagriča. Oba 

predloga sta bila primerna, a se je komisija odločila, da se poda prednost kandidatki, ki je bila 

že sedaj članica nadzornega sveta. 

 

Člani občinskega sveta so brez  razprave sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občinski svet občine Podčetrtek predlaga za člana Nadzornega sveta ustanove kulturno 

umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje kot predstavnico 

ustanoviteljice Občine Podčetrtek, go. Magdo Jurjec, stanujočo Trška cesta 69, 3254 

Podčetrtek, za mandatno obdobje štirih let. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2016; 

 

 

G. župan je podal obrazložitev k dopolnitvam letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine. Povedal je, da se predlaga zamenjava zemljišča nasproti 

pokopališča v Olimju in da bi po dopolnitvi načrta občina pridobila zemljišče za počivališče v 

Sodni vasi, za lokalno cesto in parkirišče v Olimju ter odkupila zemljišče, kjer že danes 

posega atletski stadion. 

 

G. Gobec je dejal, da gre za počivališče v Vonarju in ne Sodni vasi. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

 

Sprejme se Dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine Podčetrtek za leto 2016. 
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K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1211 – NEZBIŠE; 

 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se po odmeri dela lokalne ceste LC 

št. 317 031 v k. o. Nezbiše, predlaga ukinitev javnega dobra na parc. št. 652/7 in 652/11 v k. 

o. Nezbiše, ker po teh parcelah ne poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra bo za 

navedeno nepremičnino možen promet oz. menjava z lastnikom zemljišča, po katerem danes 

v naravi poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

POROČILO OCENE VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU POLICIJSKEGA OKOLIŠA 

PODČETRTEK V LETU 2015; 

 

 

G. Pantner, pomočnik komandirja na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah in g. Krč, vodja 

policijskega okoliša, sta podala poročilo o oceni varnostne situacije po posameznih področjih 

na območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2015, ki je bilo predloženo tudi v gradivu. 

 

G. Juričana je zanimalo, ali bodo južno mejo varovale tudi mednarodne sile. 

 

G. Panter je odgovoril, da je od danes naprej na meji vojska. 

 

G. Gobec je podal pripombo glede merjenja hitrosti v naselju Pristava. Ve, da se to mora 

izvajati, ampak meni, da ni primerna lokacija. V primeru, da ustavijo kakšno večje vozilo, 

npr. tovornjak, je preglednost pri vključitvi na cesto iz smeri Nezbiš zelo slaba. Zanima ga, ali 

se lahko ustavljanje vozil prestavi na kakšno drugo lokacijo, prav tako pa je potrebno 

zamenjati ogledalo. 

 

G. župan je dejal, da je sodelovanje korektno in si želi to tudi v bodoče. 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

/ 
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K 11. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je svetnike seznanil z aktualnimi projekti in aktivnostmi, ki se odvijajo v občini. 

Povedal je, da nadaljujemo aktivnosti v zvezi s Centrom za promocijo vin na Virštanju, za 

katerega je pogoj nakup nepremičnine od Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, objavili smo 

razpis za kolesarsko stezo Imeno-Olimje, oddana je prijava za črpanje sredstev iz 23. člena 

ZFO (3 ceste), na območju občine se ureja sanacija več plazov. V nadaljevanju je še povedal, 

da gre projektna dokumentacija za kolesarsko stezo Imeno-Prelasko v recenzijo. 

Prav tako delamo intenzivno na projektu Vonarsko jezero. 

 

Go. Koprivc je zanimalo, kako tečejo aktivnosti glede gradu. 

 

G. župan je odgovoril, da je bila okolica kašče zavarovana in da je predlog odvetnika, da se 

brezplačno podari občini. Glede gradu pa je druga zgodba, saj smo imeli že 3 kupce, a so 

odstopili od aktivnosti zaradi državne birokracije. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.55 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


