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Z A P I S N I K 

 
15. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek 02. decembra   

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. Blaž Šelekar, g. Vladimir Hrovatič, g. Marjan Aralica, ga. Ana Koprivc, 

ga. Darija Štraus Trunk, g. Aleš Drozg, g. Gojko Lončarič župan Peter Misja ter člani 

občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  / 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 15. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne  seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016; 

4. Predlog  Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 – druga obravnava; 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni 

dom Šmarje pri Jelšah – prva obravnava; 

6. Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna občine 

Podčetrtek; 

7. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2017; 

8. Predlog Skupnega občinskega programa varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, 

Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje; 

9. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2017; 

10. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v občini Podčetrtek za leto 

2017; 

11. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije; 

12. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri 

Jelšah; 

13. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Razvojna 

agencija Sotla. 

14. Pobude in vprašanja; 

15. Razno.  

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA  OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 14. redne seje  občinskega sveta  v obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so  soglasno ( 11 ZA) sprejeli  s k l e p: 
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NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 14. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA 

LETO 2016; 

 

G. Aralica je prišel na sejo občinskega sveta. 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev iz priloženega gradiva in povedal, da so podrobne 

spremembe razvidne v tabelaričnem delu in sicer v splošnem in posebnem delu.  

 

V splošnem delu proračuna  so na prihodkovni strani razvidna povečanja, katera so nastala 

zaradi več zbranih davčnih prihodkov, kar je razvidno iz vsake posamezne postavke. Povečuje 

se tudi  višina zbrane  turistične takse. 

Povečanje pa je opazno tudi pri nedavčnih prihodkih. Več sredstev se je zbralo na kontu 

vračilo oskrbnin (realizirani zapuščinski postopki), nekoliko več sredstev se bo zbralo tudi  s 

komunalnimi prispevki. Med druge prihodke pa je vključena tudi unovčena garancija za 

odpravo napak  za večnamensko športno dvorano višini 26.194,26 €, enak znesek je tudi na 

odhodkovni strani. 

 

Skupni odhodki so v primerjavi s sprejetim 1. rebalansom nekoliko nižji, posledično pa se v 

proračun leta 2017 prenaša več namenskih sredstev. Kljub temu, da sta se na rednih sejah 

občinskega sveta sprejela dva sklepa, s katerimi so se zagotovila sredstva za Zavijalni pas 

Pristava ter povečala lastna sredstva za Posodobitev športnega igrišča v Pristavi, pa plačila ne 

bodo zapadla v letu 2016, zato se ta sredstva prenašajo v proračun leta 2017 kar je razvidno v 

NRP za posamezni projekt. 

V rebalans sta vključeni še dve novi postavki in sicer:  

130034 Asfaltiranje ceste Sv. Vid v  višini  13.300 € in 
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130035 Rekonstrukcija ceste Trdice v višini 25.700 €. 

V letošnjem letu je potrebno nabaviti tudi novo novoletno razsvetljavo  po trgu Podčetrtek, 

zato se v ta namen povečuje postavka 14005 za 8.100. 

Določene postavke, katere se do konca leta ne bodo realizirale, se zmanjšujejo in se prenašajo 

v proračun naslednjega leta. Med te spadajo izgradnja  stolpa na Rudnici ter postavka 

Vonarsko jezero. V postavki Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se povečujejo 

sredstva za 8.760 € in sicer za dobavo strelovoda  na Samostanu Olimje  ter nakazilo sredstev 

po sklepu – sanacija ostrešja pri župniji Podčetrtek. 

Pri vzgojninah so se sredstva nekoliko znižala. Pri investiciji Ureditev zgornje etaže vrtca pa 

so dela stekla nekoliko hitreje in se bo celotna investicija poravnala v letošnjem letu, zato so 

se v ta namen  povečala sredstva. 

Za KS Pristava so se povečala sredstva za 4.000 €, zaradi prestavitve avtobusnih postaj. 

Posamezne manjše prerazporeditve so razvidne v tabeli posebnega dela proračuna. 

V naslednje proračunsko leto se tako prenaša 203.100 € in se vključijo v proračun za leto 

2017. 

Rebalans proračuna je uravnotežen, zato je predlagal občinskemu svetu, da ga sprejme. 

 

 

Člani občinskega sveta brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2016. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG  ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017 – druga 

obravnava; 

 

G. župan je v uvodu povedal, da je na 14. seji občinskega sveta občine Podčetrtek, dne 

20.10.2016 je bil sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o 

proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 v javno razpravo do vključno 15.11.2016. 

V tem času se je  sestal Odbor za zaščito in reševanje in potrdil iz prve obravnave potrjeni  

proračun, sprejeli pa so sklep, da se v društvih zmanjša število naročnin za revijo Gasilec.  

Prav tako so se sestali trije sveti KS in obravnavali iz prve obravnave predlog (osnutek) 

proračuna.  

KS Podčetrtek je podal predlog o postavitvi nadstreška pri vežici na pokopališču Devica 

Marija na Pesku. Na osnovi kasnejšega dogovora s predsednikom KS se sredstva planirajo v 

proračunu KS, občina pa je zagotovila dodatna sredstva v okvirni višini 2.000 €. 

KS Polje je podala dve pobudi, kateri sta razvidni iz priloge. V proračun leta 2017 se širitev 

mostu v Polju  preko potoka Buča ne more vključiti, ker je potrebno pridobiti ustrezna 

soglasja (ARSO,…). V primeru dogovora o sofinanciranju asfaltiranja ceste »Jeršine« z 

lastniki, pa se bo asfaltiranje lahko izvedlo  iz postavke Ostala vzdrževanja občinskih cest..  

V prilogi je priložen zapisnik odbora in pobude KS. Prav tako je v prilogi poročilo o nakupu 

knjig  v enoti Podčetrtek. Podroben seznam knjig, iz programa COBISS, je na razpolago na 

občini.   

Pobud in predlogov ni bilo prejetih. 

Od prve obravnave (osnutek) do predloga  proračuna so se  opravile manjše dopolnitve in 

uskladitve, zato so se nekateri zneski  nekoliko spremenili, predvsem na osnovi ocene 
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realizacije letošnjega leta in pričakovanih plačil v letu 2017. Na prihodkovni strani so se 

nekoliko povečala sredstva za turistično takso. Povečujejo pa se  transferni prihodki za 

sofinanciranje plazu Zaborovec v višini 250.000 € , prav tako pa se bodo poskušala pridobiti 

sredstva za investicijo Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek, prav tako v višini 250.000 €. 

Na osnovi predvidene ocene realizacije, se v leto 2017 prenaša več namenskih sredstev, ker se 

določene investicije v letu 2016 niso dokončale. 

Večje razlike od osnutka do predloga so naslednje: 

- Pri gasilcih se oblikuje rezerva v višini 15.000 €, kot lastni delež za morebitni razpis 

projekt  Gasilci 

- Kot smo že omenili, se za sanacijo plazu Zaborovec namenjajo lastna in državna 

sredstva v višini 275.000   € 

- V celoti se v leto 2017 prenaša investicija Zavijalni pas Pristava 

- Sredstva se povečajo za projektno dokumentacijo  in nakup zemljišč  za kolesarski 

stezi Sela-Dobležiče in Sodna vas-Loka 

- Dodaja se nova postavka Parkovni gozd 

- Vina Banovine se prestavljajo v leto 2018, ker se v letu 2017 ne predvideva razpis 

- Zaradi možnosti 100 % sofinanciranja iz EU sredstev se dodaja postavka na 

prihodkovni strani in odhodkovni strani za Izgradnjo električnih polnilnic 

- Pri postavki Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek se predvideva  pridobiti sredstva na 

razpisu, kar je pri postavki upoštevano 

- Ker plačilo investicije Posodobitev športnega objekta v Pristavi ni zapadla v plačilo v 

letu 2016. se sredstva prenašajo v leto 2017 za enaki namen. 

Prav tako pa se v predlog proračuna vključi še postavka Nabava 1 defibrilatorja. 

Prav tako so se razporedila sredstva za krajevne skupnosti med postavkami na osnovi  

podanih razdelitev s strani posamezne KS ali na osnovi izkušenj preteklih let. 

V letu 2017 se občina ne planira zadolževati. Predlagani proračun za leto 2017 je 

uravnotežen.  

Na osnovi 85. člena Poslovnika občinskega sveta lahko svetniki vlagajo amandmaje na 

predlog proračuna v pisni obliki županu najkasneje tri dni pred sejo. Amandmaji 

morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. 

Glede na to, da na predlog proračuna iz prve obravnave (osnutka) proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2017 ni bilo podanih pripomb, je predlagal občinskemu svetu, da predlog 

proračuna za leto 2017 sprejme. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez  razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 

2017, v drugi obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JZ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH – prva obravnava; 
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G. župan je povedal, da je bistvo predlaganega odloka uskladitev odloka s trenutno veljavnim 

Statutom JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki se nanaša na organizacijo zavoda. Statut 

JZ ZD Šmarje pri jelšah, torej ni usklajen z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Šmarje pri Jelšah. 

S spremembo Odloka se bo uskladila organiziranost zavoda: organiziranost zavoda je namreč 

predmet opredelitve v statutu zavoda. Ostale spremembe odloka se nanašajo na postopek in 

način porabe pobranih najemnin, obračun amortizacij, razpolaganje s presežkom, način kritja 

primanjkljaja. Osnutek Odloka je bil obravnavan in usklajen na kolegiju županov, nato pa 

posredovan svetu JZ ZD Šmarje pri Jelšah, ki je podal pripombe in predloge, ki so upoštevane 

v predlogu Odloka. 

 

Prav tako pa je predlagal, da se do druge obravnave prouči 9. in 12. člen glede izpolnjevanja 

pogojev direktorja in sestave sveta zavoda. 

 

Člani občinskega sveta so brez  razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v prvi 

obravnavi. 

 

2. Pred obravnavo besedila splošnega akta v drugi obravnavi naj se prouči 

sprememba 9. in 12. člena veljavnega odloka glede sestave sveta zavoda ter 

zahtevane stopnje izobrazbe zakonitega zastopnika tako, da se sestava sveta 

zavoda prilagodi zahtevah ustanoviteljev, izobrazba zakonitega zastopnika pa 

veljavni zakonodaji. 

 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV IN PROJEKTOV IZ 

PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda in povedala, da do sedaj 

nismo imeli sprejetega pravilnika s katerim so se sofinancirale prireditve. Na to nas je 

opozorila revizorka, zato se predlaga sprejem pravilnika, na osnovi katerega se bo po 

zaključku vseh ostalih razpisov, objavil še javni poziv za sofinanciranje prireditev in 

projektov, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna oz. drugih razpisov. Javni poziv pa 

bo odprt do porabe sredstev in se bodo dodelila po merilih. 

Občinskemu svetu je predlagala, da sprejme predložen Pravilnik o sofinanciranju prireditev in 

projektov iz proračuna občine Podčetrtek. 
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Člani občinskega sveta so po razpravi in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Pravilnik o sofinanciranju prireditev in 

projektov iz proračuna občine Podčetrtek. 
 
 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev k Letnemu programu športa občine Podčetrtek za 

leto 2017, s katerim se namensko dodelijo sredstva po vsebinah Nacionalnega programa 

športa.  

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Letni program športa Občine Podčetrtek za leto 2017. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČIN ROGAŠKA 

SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE; 

 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal g. Razboršek, vodja inšpektorata in 

povedal, da so občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje  

ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, 

Šmarje pri Jelšah in Kozje in sicer na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

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

Šmarje pri Jelšah in Kozje (Ur. list RS, št. 87/2015). Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem 

redarstvu  predlagamo skupni Občinski programa varnosti.  

Občinski programa varnosti ima glede na določbe Zakona o občinskem redarstvu značaj 

dokumenta trajne narave, vendar se mora glede na spremenjeno zakonodajo, ocene varnostnih 

razmer in vsled drugih sprememb v občinah, dopolnjevati in spreminjati. Z letom 2016 je 

prišlo do sprememb v organizaciji in obsegu delovanja Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva, saj sta k skupnemu organu občinske uprave pristopili še Občini Šmarje pri Jelšah in 

Kozje. Do takrat so v skupni občinski upravi bile le občine Rogaška Slatina, Rogatec in 

Podčetrtek.  

Zaradi navedenih sprememb je vseh pet občin pristopilo k izdelavi novega, Skupnega 

občinskega programa varnosti, kot to dopušča Zakon o občinskem redarstvu. Pri pripravi in 

izvajanju občinskih programov varnosti daje strokovno pomoč Ministrstvo za notranje zadeve 

in Policija. MNZ je za občine pripravilo smernice (december 2015), na podlagi katerih je 

izdelan predlog Skupnega občinskega programa varnosti, ki se daje v obravnavo občinskim 

svetom vseh petih občin, ustanoviteljicam Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
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SOPV je temeljni strateško - varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in 

usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in 

obiskovalcev petih občin. Pri pripravi SOPV so sodelovali: strokovni delavci občin Rogaška 

Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Policijska postaja Rogaška Slatina in 

Policijska postaja Šmarje pri Jelšah ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Dokument mora 

biti na področju javne varnosti usklajen s programskimi dokumenti MNZ in Policije ter s 

predpisi in potrebami varnosti v vseh petih občinah. Pomembna strokovna podlaga za 

pripravo SOPV je bila Ocena varnostnih razmer na območju občin ter identificirana varnostna 

tveganja. 

Postopek obravnave in sprejemanja SOPV v enakem besedilu poteka tudi v Občinah Rogaška 

Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občinski sveti na predlog županov občin 

sprejmejo Skupni občinski program varnosti, s katerim so na podlagi ocene varnostnih razmer 

v občinah podrobneje določene vrste in obseg nalog medobčinskega redarstva. Uresničevanje 

SOPV bo teklo v sodelovanju s Policijskima postajama Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, 

z redarstvi sosednjih občin ter z zasebno varnostnimi službami, ki izvajajo dejavnost na 

območju občin ter naravo varstvenimi nadzorniki Javnega zavoda Kozjanski park. 

Organi občin najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje OPV, zato je tudi omogočeno obdobno 

ocenjevanje njegovega izvajanja oziroma merjenje rezultatov. Ocenjevanje izvajanja SOPV 

omogoča vrednotenje vsebinskih, operativnih, organizacijskih, finančnih in drugih ukrepov za 

zagotavljanje javne varnosti in javnega reda v občinah. Ocenjevanje izvajanja SOPV poteka 

tako, da se dosledno preverja izpolnjevanje ukrepov, ki so opredeljeni za dosego konkretnih 

ciljev. Ocenjevanje se zagotovi z izdelavo mesečnih in drugih obdobnih poročil o delu 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

SOPV se bo glede na varnostne razmere v občinah, glede na spremembe v prometni, 

policijski in drugi zakonodaji sprotno dopolnjeval ter spreminjal. To pomeni, da odgovorna 

oseba v primem spremenjenih varnostnih razmer v kateri od občin, ustrezno spremeni in 

dopolni oceno varnostnih razmer, nato pa še SOPV, če je to potrebno. Ustrezna in temeljita 

ocena varnostnih razmer je podlaga za opredelitev obsega in vrste nalog medobčinskega 

redarstva. 

Občinskemu svetu predlagamo, da o predlogu Skupnega občinskega programa varnosti Občin 

Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje opravi razpravo ter ga 

sprejme. 

 

G. Lončarič je predlagal, da se poda plan dela, ki ga pripravi odbor za komunalno dejavnost in 

urejanje prostora. 

 

 

Člani občinskega sveta so  po razpravi in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet občine Podčetrtek sprejme Skupni občinski program varnosti Občine 

Rogaška Slatina, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje. 
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K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da glede na to, da tudi v preteklih letih 

nismo dvignili višine točke (kljub temu, da se je koeficient nekoliko povišal) predlagamo, da 

ostane vrednost točke za izračun NUSZ za leto 2017 enaka kot v letu 2016 to je 0,0600 centa 

mesečno. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet občine Podčetrtek sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2017. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI 

PODČETRTEK ZA LETO 2017; 

 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se tudi v letu 2017 predlaga  

denarne pomoči za novorojence, rojene v letu 2017 v višini  250,00 EUR. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet občine Podčetrtek sprejme Sklep o višini denarne pomoči za novorojence 

v Občini Podčetrtek za leto 2017. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O OBRAVNAVI IN POTRJEVANJU INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE; 

 

Ga. Jurjec je povedala, da tako kot vsako leto tudi za leto 2017 predlagamo sprejem sklepa, s 

katerim se dovoljuje županu Petru Misji, da obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo 

za projekte, ki so uvrščeni v Odloku o proračunu in Načrtu razvojnih programov za obdobje 

2017-2020. 
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet občine Podčetrtek pooblašča župana Petra Misjo, da obravnava in 

potrjuje investicijsko dokumentacijo DIIP in IP ter spremembe in dopolnitve le-teh za 

projekte oziroma investicije, opredeljene v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za 

leto 2017 in Načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020. 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA 

DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH; 

 

G. župan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

 

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

da je Komisija na svoji 13. redni seji obravnaval predlog za izdajo soglasja k imenovanju g. 

Svetelška za direktorja ZD Šmarje pri Jelšah. 

Po razpravi so člani menili, kot je razvidno iz priloženega gradiva in mnenja, da izbira 

kandidata ni bila opravljena pravilno, saj le ta ne izpolnjuje pogojev glede dosežene ravni 

izobrazbe in objavljenega razpisa. V sled navedenega tako občinskemu svetu predlagajo, da 

zavzame stališče, da se soglasje k imenovanju Aleksandra Svetelška za direktorja ZD Šmarje 

pri Jelšah ne izda, saj je izveden razpis potrebno razveljaviti. Predlaga pa se, da občinski svet 

Občine Podčetrtek naloži Svetu JZ ZD Šmarje pri Jelšah, da nemudoma pristopi k izvedbi 

razpisa za direktorja. 

 

G. Gobec je nato podal še postopek in način dela Sveta JZ ZD Šmarje pri Jelšah, katerega član 

je tudi on. Meni, da postopek ni pravilen in zato predlaga, da občinski svet ne poda soglasja k 

imenovanju.   

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek soglasja k imenovanju Aleksandra Svetelška, 

dipl.ekon., stanujočega Dvor 42, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorja Zdravstvenega 

doma Šmarje pri Jelšah, ne izda, saj je izveden razpis potrebno razveljaviti. 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek nalaga Svetu JZ ZD Šmarje pri Jelšah, da nemudoma 

pristopi k izvedbi razpisa za direktorja. 
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K 13. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET 

ZAVODA RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA. 

 

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

da je občina s strani RA Sotla prejela zaprosilo, da imenuje predstavnika ustanovitelja v Svet 

zavoda Razvojna agencija Sotla za prihodnje mandatno obdobje, saj sedanjim članom poteče 

mandat. Povedal je še, da je bila do sedaj članica Mojca Amon in predlagal, da se ponovno 

imenuje v svet zavoda RA Sotla, saj je dobro, da predstavnik pozna delo RA in njene naloge, 

ki jih imenovana skozi opravljanje raznovrstnih del v občinski upravi, posebej na projektih, 

ima. 

Zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da 

se v svet zavoda Razvojna agencija Sotla kot predstavnica občine Podčetrtek, imenuje Mojca 

Amon. 

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

V svet zavoda Razvojna agencija Sotla, se kot predstavnica občine Podčetrtek, imenuje 

ga. Mojca Amon, stanujoča Virštanj 69, 3254 Podčetrtek. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

/ 

 

K 15. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan se je na koncu seje na koncu leta svetnikom zahvalil za korektno sodelovanje in 

povabil svetnike na zaključek. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


