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Z A P I S N I K 

 
12. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 09. junija  

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

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, mag. Marko Jurak, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. 

David Počivavšek, g. Aleš Drozg, g. Vladimir Hrovatič, g. Marjan Aralica, ga. Ana Koprivc, 

župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST: ga. Darija Štraus Trunk, g. Blaž Šelekar in g. Gojko Lončarič 

 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 12. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in  podal predložen dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne  seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Sklepa o soglasju k najetju likvidnostnega kredita JZ RA Sotla; 

4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja, zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov – mešanih komunalnih odpadkov, v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 

Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditev nove cene 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov; 

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov družbe 

SIMBIO d. o. o. in predlog nove cene; 

6. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov družbe SIMBIO d. o. o. in predlog nove cene: 

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

8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2016; 

9. Predlog Sklepa o brezplačnem  najemu poslovnega prostora Društvu upokojencev 

Podčetrtek; 

10. Predlog Sklepa o izstopu iz članstva Združenja občin Slovenije; 

11. Poročilo o poslovanju LTO turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz. za 

leto; 2015;                                                                                                                                                             

12. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, 

Rogatec in Podčetrtek za leto 2015; 

13. Pobude in vprašanja; 

14. Razno. 
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K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 11. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so  soglasno ( 8 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 11. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 11. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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

 

Člani občinskega sveta so soglasno (8  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAJETJU LIKVIDNOSTNEGA KREDITA JZ RA 

SOTLA; 

 

G. župan je podala uvodno obrazložitev k podani vlogi za najetje likvidnostnega kredita JZ 

RA Sotla v višini 50.000,00 EUR. 

 

Ga. Žaberl, direktorica JZ RA Sotla je podala podrobnejšo obrazložitev in povedala, da so že 

pred časom zaznali morebitno likvidnostno težavo pri projektu RIDE&BIKE, za kar imajo 

zagotovljena sredstva, so se prijavili na Javni razpis za pred-financiranje projektov z 

odobrenimi evropskimi sredstev za leto 2016 Slovenskega regionalnega sklada. Omenila je še, 

da hkrati pridobivajo še ponudbe komercialnih bank. 

Stroške odobritve kredita in pripadajoče obresti pa bo pokrival javni zavod. Občinski svet je 

prosila, da izda soglasje RA Sotla k najetju kreditnih sredstev v višini do 50.000,00 EUR z 

vračilom enega leta ( z možnostjo podaljšanja) do treh let za potrebe premoščanja 

likvidnostnih težav. 
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G. Aralico je zanimalo, zakaj se ne najame kredit kar pri banki, saj dobiš ponudbo v enem 

dnevu. 

 

Ga. Žaberl je dejala, da so ugotovili, da so ponudbe komercialnih bank res kar ugodnejše. 

 

G. Gobec Srečko je prišel na sejo. 

 

G. Aralica je nadalje podal vprašanje, ali da vsaka občina soglasje za 50.000,00 EUR ? 

 

G. župan je odgovoril, da soglasje damo za celoten znesek najetja in da je naš del najetega 

kredita po deležu 5.500,00 EUR. Toliko bi mi morali poravnati, če RA Sotla ne pridobi 

sredstev za vračilo kredita. 

 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov (8  ZA, 1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 1 

 

Občinski svet občine Podčetrtek daje JZ RA Sotla soglasje k najemu likvidnostnega 

kredita v višini do vključno 50.000,00 EUR z vračilom v roku 1 leta (z možnostjo 

podaljšanja do treh let). 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA, ZBIRANJA 

DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV – MEŠANIH KOMUNALNIH 

ODPADKOV, V OBČINAH BISTRICA OB SOTLI, KOZJE, PODČETRTEK, ROGAŠKA 

SLATINA, ROGATEC IN ŠMARJE PRI JELŠAH IN POTRDITEV NOVE CENE ZBIRANJA 

DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV; 

 

Ga. Renata iz podjetja Simbio, je podala uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda in 

povedala, da se predlaga sprememba-dvig cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja in sicer: obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Novo ceno storitve posamezne javne 

službe mora predlagati izvajalec z elaboratom. V kolikor je razlika med potrjeno in 

obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obdobju presega 

10 % od potrjene cene, mora izvajalec elaborat poslati občini, ki mora začeti postopek 

potrjevanja nove cene. V našem primeru gre za spremembo cene, zaradi vključitve nove 

investicije v ceno. Gre za investicijo »Tehnološka rešitev biostabilizacije«, ki je trenutno v 

poskusnem obratovanju. 

 

G. Pirš je dejal, da se nova cena povečuje iz 0,2729 EUR/m3 na 0,2807 EUR/m3 oz. za 

0,0078/m3. Skupna cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se tako poveča za 2,6 

%, mesečni strošek za 1 osebo pa 0,33 EUR na mesec. 

 

 

Ga. Koprivc je dejala, da se za vse tri dele skupaj poviša strošek za 1 osebo za 0,33 EUR, 

zanimalo pa jo je, kaj pomeni odlaganje ostankov predelave ? 
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G. Pirš je odgovoril, da odpadke iz zelene kante zmeljejo in nato lahko frakcijo zažgejo, težka 

pa gre potem na predelavo. 

 

G. Juričan je dejal, da se ne bi potem šle ostale občine vstran. 

 

G. župan je odgovoril, da imamo mi koncesijo za 30 let in to pomeni možnost odlaganja v 

SIMBIO in da vse občine nimajo te možnosti. 

 

G. Pirš je še dodal, da bi bilo veliko lažje v primeru, da bi država leta 2007 sprejela okoljsko 

politiko. Sedaj pa imamo več centrov, ki niso izkoriščeni. 

 

G. Gobec je pohvalil delo javnega podjetja OKP Rogaška Slatina. Kot dolgoletni predsednik 

KS vidi napredek, saj je vedno bolj urejeno, upa samo, da se v bodoče ne bodo cene več 

preveč dvigovale. Izpostavil pa je problematiko uničenja cest pri odvozu odpadkov. Občani bi 

morali ob cestah obžagati drevesa in omogočiti normalen odvoz smeti. Zanimalo ga je tudi, 

ali je v vsakem primeru dolžan OKP od hiš odpeljati smeti. 

 

G. Pirš je odgovoril, da so sistem odvoza prilagodili. Cesta mora biti široka vsaj 2,80 m in 

omogočeno obračališče. Dejal je še, da so dolžni odvažati odpadke, a se na terenu dogaja 

marsikaj, razne ovire, celo fizični napadi. 

 

G. župan je povedal, da je navedene Odloke že obravnaval in predlagal za sprejem Odbor za 

urejanje prostora in komunalno dejavnost. 

 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi  sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 0  

 

Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske  

javne službe – zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v višini cene, kot je 

prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske javne službe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 

Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno 

podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 

 

Potrdi se naslednja cena obvezne občinske gospodarske javne službe:  

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO, embalaža, ločeno zbrani 

odpadki razen BIO) 

 

Cena zbiranja:                  0,2807 EUR/kg (brez DDV) 

 

Nova cena prične veljati in se uporabljati s 1.7.2016 oziroma s 1. dnem v mesecu, ko bo 

družba Simbio d. o. o. uveljavila predlagane nove cene. 
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K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV DRUŽBE SIMBIO D. O. O. IN PREDLOG NOVE CENE; 

 

Obrazložitve so bile podane pri prejšnji točki dnevnega reda. 

 

 

Člani občinskega sveta so sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 1  

 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na področju občinske 

gospodarske  javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v višini cene, 

kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga je 

izdelala družba SIMBIO d.o.o.. 

Potrdijo se naslednje cene: 

1. Cena gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov je 

0,08703 EUR/kg, od tega je: 

 

Cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg  in 

 

Cena storitve:                   0,06111 EUR/kg  

 

2. Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,08613 

EUR/kg, od tega je: 

 

Cena javne infrastrukture: 0,05071 EUR/kg  in 

 

Cena storitve  :                  0,03542 EUR/kg 

 

Cena je brez DDV  in se uporablja od  1.7. 2016 dalje. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE 

ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV DRUŽBE SIMBIO D. O. O. IN 

PREDLOG NOVE CENE: 
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Obrazložitve so bile podane pri 4.  točki dnevnega reda. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 1  

 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na področju občinske 

gospodarske  javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja  

komunalnih odpadkov v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene 

izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelala družba SIMBIO 

d.o.o.. 

 

Potrdi se naslednja cena: 

Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja  

komunalnih odpadkov je 0,06972 EUR/kg, od tega je: 

 

Cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg  in 

 

Cena storitve:                   0,03948 EUR/kg.  

 

 

Cena je brez DDV  in se uporablja od  1.7. 2016 dalje. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILA VRTCA V PRIMERU STRNJENE 

ODSOTNOSTI OTROKA; 

 

G. župan je povedal, da se tako kot vsako leto predlaga v poletnih mesecih od 01. 07. do 31. 

08., v primeru strnjene odsotnosti 30 dni, sofinanciranje plačila vzgojnine za 50 % cene, 

določene z odločbo CSD o višini plačila za otroka, ki je vključen v vrtec. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

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. 2016 do 31. 08. 2016 (julij, 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. 
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K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O RAZPISU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2016; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se predlaga v letu 2016 podelitev 

plakete občine, do dveh priznanj in ene denarne nagrade v višini 650,00 EUR. 

 

G. Juričan je dejal, da se s podanim predlogom strinja. 

 

G. Hrovatič je še dejal, da se častni občan v skladu z dogovorom razpiše ob koncu mandata, v 

primeru, da pa je kakšen konkreten predlog,  pa lahko tudi prej. 

 

Ga. Jurjec je še dodala, da v skladu z Odlokom se naziv častnega občana podeljuje 1 x na 

mandat. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA:  9 

PROTI:  

 

Občina Podčetrtek bo v letu 2016 podelila naslednja priznanja občine: 

- plaketo občine; 

- do dve priznanji občine 

- denarno nagrado 

 

Vrednost denarne nagrade znaša 650,00 EUR. 

Priznanja podeli Občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna 

komisija. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O BREZPLAČNEM  NAJEMU POSLOVNEGA PROSTORA DRUŠTVU 

UPOKOJENCEV PODČETRTEK; 

 

G. župan je dejal, da je s preselitvijo Pošte na novo lokacijo ostal prazen poslovni prostor na 

Trški cesti 23. Manjši del je že oddan v najem, preostali del pa bi se dodelil v brezplačno 

uporabo Društvu upokojencev Podčetrtek začasno za 5 let. 

Predlaga se tudi, da tako kot ostala društva tudi le-ti ne krijejo obratovalnih in drugih 

stroškov. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA:  9 

PROTI:  

 

Društvu upokojencev Podčetrtek se dodeljuje v brezplačno uporabo poslovni prostor na 

Trški cesti 23, Podčetrtek, za določen čas 5 let in oprosti pokrivanja obratovalnih in 

drugih stroškov. 
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K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IZSTOPU IZ ČLANSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE; 

 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in dejal, da je občina članica tako Združenja občin 

Slovenije kot Skupnosti občin Slovenije. V zadnjem času pa se vse bolj ugotavljamo, da je 

nepotrebno biti član obeh združenj, predvsem pa še, ker ZOS ne izpolnjuje vseh naših 

pričakovanj. Boljše sodelovanje in pomoč vidimo pri Skupnosti občin Slovenije, zato se 

predlaga občinskemu svetu, da sprejme predložen predlog sklepa o izstopu iz članstva ZOS. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA:  9 

PROTI:  

 

Občina Podčetrtek izstopa iz članstva Združenja občin Slovenije s 01. julijem 2016. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

POROČILO O POSLOVANJU LTO TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN 

KOZJE, GIZ. ZA LETO 2015;                                                                                                                                                             

 

 

G. Misja Boštjan je podal poročilo o poslovanju za leto 2015, ki je predloženo tudi v gradivu. 

 

G. Jurak je pohvalil delo Turizma Podčetrtek in dejal, da pričakuje, da se bo strošek občine pri 

večnamenski športni dvorani iz leta v leto zniževal. 

 

G. Počivavšek je prav tako izrazil zadovoljstvo nad samim delovanjem in upravljanjem 

športne dvorane, saj so vsa društva imela možnost koriščenja dvorane, kljub temu, da je dosti 

zasedena. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 

ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN PODČETRTEK ZA LETO 2015; 

 

G. Konšek, občinski redar je opravičil odsotnost inšpektorja in podal poročilo o delu, ki je 

bilo v gradivu svetnikom posredovano že za prejšnjo redno sejo. 

 

G. župan je dejal, da je pričakoval, da bo prišel na sejo g. Razboršek-inšpektor. 

 

G. Gobca je zanimalo, zakaj se na določenih področjih ni nič realiziralo (npr. primer 

Strašek…) ter zakaj ni poročilo narejeno konkretno za našo občino. 

Meni, da imamo zakonodajo, po kateri lahko delujejo in tudi kaznujejo, a kot zgleda ni nič iz 

tega. Realiziralo pa se je to, da je reagirala kmetijska inšpekcija in je 2-3 ha kmetijskih 

površin urejenih. 
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Po predstavitvi poročila so se svetniki enotno strinjali, da na naslednji seji poda konkretno 

poročilo za našo občino inšpektor. 

K 13. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

/ 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je svetnike seznanil o investicijah v teku ter jih povabil na otvoritev kolesarske steze 

Imeno-Olimje, ki bo v soboto v sklopu dneva šole. 

Dejal je še, da pričakuje od svetnikov, da se udeležujejo občinskih prireditev in otvoritev. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


