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Z A P I S N I K 

 
16. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 06. aprila   

2017 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 16. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

Potrpljenje  

 

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

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 15. redne seje in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne  seje in 3. korespondenčne seje Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016; 

4. Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Podčetrtek – prva obravnava; 

5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz 

proračuna občine Podčetrtek; 

6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu; 

7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210-Pristava; 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1240 – Sedlarjevo; 

9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1233 – Verače; 

10. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje 

pri Jelšah; 

11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda osnovna 

šola Podčetrtek; 

12. Predlog Sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin ustanoviteljic Kozje, 

Bistrica ob Sotli in Podčetrtek v Svet zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina; 

13. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet OKP 

Rogaška Slatina, d. o. o.; 

14. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, 

Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2016; 

15. Pobude in vprašanja; 

16. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE  in 3. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA 

SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 
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G. župan je podal predloženi zapisnik 15. redne seje in 3. korespondenčne seje občinskega 

sveta  v obravnavo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 15. redne seje in 3. korespondenčne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 15. REDNE SEJE in 3. KORESPONDENČNE 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 15. redne seje in 3. korespondenčne seje 

občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK 

ZA LETO 2016; 

 

Ga. Štraus – Trunk Darija je prišla na sejo. 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je v primerjavi s preteklim letom  bilo 

leto 2016 investicijsko uspešno, predvsem zaradi dejstva, da  ni bilo nobenih razpisov za 

sofinanciranje iz EU sredstev. Kljub  temu so se začrtane investicije začele izvajati, le da so se 

financirale iz lastnih sredstev. 

Največje investicije v letu 2016  so bile:  

- Nadaljevanje izgradnja kolesarske steze Pristava v višini 23.714 €, 

- Nadaljevanje izgradnja fekalne kanalizacije Sv. Ema v višini 151.713 €, 

- Sanacije plazov v višini 29.601 € 

- Rekonstrukcija občinskih cest iz 23. člena v višini 113.562 € 

- Rekonstrukcija  LC Polje – Buče v višini 54.759 € 

- Asfaltiranje ceste Sv. Vid v višini 13.267 € 

- Asfaltiranje  ceste Trdice v višini 25.637 € 

- Kolesarska steza Imeno-Olimje v višini 62.463 € 

- Obnovilo se je športno igrišče pri OŠ Podčetrtek v višini 76.726,44 € 

- Pričelo se je z posodobitvijo igrišča v Pristavi v vrednosti 22.603 € 

- Uredila se je zgornja etaža vrtca v višini 217.793 € 
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 Gasilskim društvom se je za nabavo opreme namenilo 40.000 €. 

 

Nekatere investicije so se začele izvajati proti koncu leta, zato v plačilo zapadejo v letu 2017, 

tako da se ob koncu leta prenaša precej sredstev v naslednje leto. 

Kljub vlaganjem v investicije, pa so vse aktivnosti tekla nemoteno. Delovanje  neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu. 

Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2016 niso nastale morebitne 

nedopustne  ali nepričakovane posledice. 

 

V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2016 uspešno in  tudi investicijsko naravnano, kljub 

temu, da so se začele investicije izvajati  predvsem iz lastnih sredstev. Glede na možnosti 

razpisov tudi v bodoče situacija ne bo naklonjena sofinanciranju investicij, zato bodo morale 

občine investicije izvajati predvsem iz lastnih sredstev. 

 

Ga. Hostnik, predsednica Nadzornega odbora, je nato svetnike seznanila s pregledom 

poslovanja oz. pregledom zaključnega računa za leto 2016. 

Poudarila je, da so se med letom  izvajali pregledi posameznih segmentov poslovanja, tako da 

so člani že skozi celotno leto spremljali poslovanje občine.  V letu 2016 so se tako opravili 

pregledi: 

- Pregled  investicije Izgradnja kanalizacije Sv. Ema 

- Pregled poslovanja KS Podčetrtek 

- Pregled razpisa za turizem in pregled poslovanja  Društva za ohranjanje starih 

običajev. 

 

Člani NO so se strinjali, da vsebuje Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek 

za leto 2016 vse potrebne elemente in razkritja. Zaključni račun  občine Podčetrtek 

predstavlja smotrno in namensko porabo proračunskih sredstev v letu 2016, zato predlaga 

občinskemu svetu, da ga sprejme. 

 

G. Juričan je dejal, da je vesel, da je prišla poročat sama predsednica Nadzornega odbor. 

 

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 zaključnem računu proračuna  

Občine Podčetrtek za leto 2016. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI PODČETRTEK – PRVA 

OBRAVNAVA; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da veljavni Odlok o komunalnih taksah v 

občini Podčetrtek, ki je bil sprejet leta 1997 in nato večkrat sprejete spremembe zakona, ki so 

spremenile pravno podlago, njihovo poimenovanje ter razveljavitve nekaterih delov odlokov, 

pripeljale do tega, da je sedaj pripravljen nov predlog odloka. Vse občine, ki spadajo v naš 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo imajo poenoteno vsebino, zaradi lažjega izvajanja 

redarskega in inšpekcijskega nadzora.  

V prilogi gradiva je podrobna obrazložitev in primeri izračuna komunalne takse. 
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Ga. Koprivc je vprašala, ali to pomeni, da bi za uporabo 500 m2 na dan plačali najemniki 

87,00 EUR ? 

 

Ga. Jurjec je dejala, da so v odloku ovrednotene postavke s točkami in da je vrednost točke 

0,87 EUR, v obrazložitvah pa so zapisani primeri izračunov uporabe oz. najema zgolj na 

javnih površinah. 

 

G. Aralico je zanimalo, koliko je teh površin in kakšen prihodek se planira iz tega naslova ? 

 

G. župan je odgovoril, da se bo v prvem letu obračunavanja to pokazalo. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o občinskih taksah v občini Podčetrtek, 

v prvi obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU ENKRATNIH DENARNIH SOCIALNIH 

POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je od začetka sprejetja Pravilnika o 

dodeljevanju socialne pomoči v občini Podčetrtek v letu 1999 prišlo do sprememb na 

zakonodajnem področju, prav tako se v samih postopkih za pridobitev denarnih pomoči 

ugotavljale pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki v pravilniku niso bile predvidene in 

omenjene. Zato je pripravljen nov predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih 

socialnih pomoči iz proračuna občine Podčetrtek. Pravilniku je priložen tudi obrazec – Vloga 

za dodelitev denarne socialne pomoči. 

 

G. župan je predlagal občinskemu svetu, da obravnava in sprejme omenjeni Pravilnik. 

 

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 Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih 

socialnih pomoči iz proračuna občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU; 
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G. župan je predal besedo direktorici Centra za pomoč starejšim Senior, ge. Lidiji Umek. 

 

Ga. Umek je podala kratko obrazložitev k nespremenjeni ceni javne službe Pomoč družini na 

domu kot socialna oskrba na domu za leto 2017. Prispevek uporabnikov bi tudi v letu 2017 

znašal 5,00 EUR, nedelje in praznike 5,52 EUR/na uro in občina v tem primeru sofinancira 

12,54 EUR/uro ter za nedelje in praznike 13,78 EUR/uro. 

 

Go. Koprivc je zanimalo, ali posameznik ne pride v poštev, saj se govori o pomoči družini na 

domu? 

 

Ga. Umek je odgovorila, da tudi posamezniki pridejo v poštev, saj je samo poimenovana 

tovrstna pomoč, kot pomoč družini na domu.  

 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu. 
 
 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1210-PRISTAVA; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev javnega dobra 

na parc. št. 1352/4, 1352/5 in 1352/6  v k. o. Pristava, 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 (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1240 – SEDLARJEVO; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev javnega dobra 

na parc. št. 1638 in 1639  v k. o. Sedlarjevo, 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 bo  potekala kolesarska steza. 

 

 

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

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1240 – Sedlarjevo. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1233 – VERAČE; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev javnega dobra 

na parc. št. 2035/27 in 2032  v k. o. Verače, 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 javna pot. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1233 – Verače. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA 

DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da smo končno prišli do osebe, ki je 

kompetentna za vodenje JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in za katero je pozitivno 

mnenje k imenovanju podala že večina občin soustanoviteljic. 

 

 

Ga. Žerak je nato svetnikom predstavila program dela in razvoja zavoda ter podala svojo 

vlogo pri realizaciji programa dela. Program je podrobneje predstavljen v gradivu v prilogi te 

točke dnevnega reda. 

 

G. župan je po uvodni predstavitvi kandidatov vprašal, ali je zagotovljen pediater v Obsotelju 

? 

 

Ga. Žerak je odgovorila, da bodo zagotovili. 

G. Aralica je dejal, da se mora zavzemati za pediatra na našem območju. 

 

Ga. Žerak je odgovorila, da je na specializaciji in je namenjen za Podčetrtek. 

 

G. Juričana je zanimalo, kako vidi nadomeščanje zdravnikov v južnem delu občin v času 

dopustov ? 

 

Ga. Žerak je dejala, da bo aktivno delala na kadrih, sodelovala s ministrstvom ter dopuste z 

dobrimi urniki usklajevala. 
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G. Juričan je nadalje podal vprašanje glede zobozdravstvene dejavnosti, meni, da je pozitivno, 

da prihajajo mlajše generacije. Problem pa se pojavlja pri tem, ker si včasih lahko prišel 3 x 

na mesec na vrsto če si bil zelo potreben, sedaj pri novih mlajših pa lahko prideš 3 x na leto. 

 

Ga. Žerak mu je odgovorila, da je delo razdeljeno po številu točk na mesec. 

 

G. Aralica je potrdil, da je to stvar normativov. 

 

G. Lončarič je dejal, da je 3 občine že prepričala in ga zanima, ali se čuti da bo naredila vsaj 

toliko ali več kot dosedanja direktorica. Zanimalo ga je, ali lahko pričakujemo takšen oz. 

boljši rezultat poslovanja. 

 

Ga. Žerak je odgovorila, da do sedaj ni imela konfliktov in da bo naredila vse za dobro 

poslovanje. Želi pa si sodelovanja, iskanje konsenzov in iskanja novih rešitev. 

 

G. Gobec je dejal, da ga prednostno kot člana sveta JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 

zanima, ali bo poslovanje pozitivno, kako bodo zadovoljni občani in občanke in šele nato 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 

G. Drozga je zanimalo, kako je s kapacitetami zdravnikov v Šmarju pri Jelšah.  

 

Go. Trunk je zanimalo, kje vidi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah čez 3 leta ? 

 

G. Žerak je dejala, da si želi povezovanja, več preventivnih programov, biti bolj odprti, izvesti 

pametne in dobre investicije. Dejala je, da je zelo ambiciozna. 

 

G. Aralico je zanimalo, zakaj preskok iz bančništva v javni sektor ? 

 

Ga. Žerak je dejala, da je v bančništvu že nekaj časa in si želi nove stvari, se na novo učiti, saj 

se zaveda, da je to drugo področje. Poleg tega pa se vrača v kraj, kjer biva. 

 

G. Juraka je zanimalo, kako bi najprej porabila presežek sredstev ? 

 

Ga. žerak je odgovorila, da bi pregledala, katero opremo bi bilo potrebno najprej zamenjati 

oz. kje so primanjkljaji. 

 

G. Gobec je dejal, da je bila prejšnja direktorica zelo dobra, a v svetu zavoda ni dobila 

podpore, zato je potrebno iti v drugo smer. 

 

G. Počivavšek je dejal, da se mu zdi pravilno, da so vse občine skupaj našle rešitev. Zanimalo 

pa ga je, kaj se lahko popravi, da se čez 4 leta ne bo spet ista stvar ponovila. 

 

G. župan je dejal, da je potrebno spremeniti Odlok o ustanovitvi, ki so ga župani že 

obravnavali. 

 

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

povedal, da se je Komisija sestala na svoji 14. redni seji, kjer je  obravnavala vlogo za izdajo 

soglasja. Člani komisije so bili enotnega mnenja, da je potrebno postopek imenovanja 

zaključiti, zato občinskemu svetu predlagajo, da poda soglasje k imenovanju Jasne Žerak, 

mag. pos. ved., za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. 
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Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved, 

stanujoče Vegova ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, za direktorja Zdravstvenega doma 

Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2017-2021. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJEV V SVET 

ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK; 

 

 

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

povedal, da se je Komisija sestala na svoji 14. redni seji, kjer je  obravnavala vlogo OŠ 

Podčetrtek za imenovanje predstavnikov v svet zavoda OŠ Podčetrtek. 

Komisija predlaga, da se v svet zavoda predlagajo:  

- Predstavnica občine Podčetrtek Simona Šelekar 

- Ga. Darija Štraus Trunk 

- Ga. Sabina Pavčnik 

 

 

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 v svet zavoda Osnovna šola Podčetrtek kot 

predstavnice ustanoviteljice imenuje go. Simono Šelekar, stanujočo Imeno 77, mag. 

Darijo Štraus Trunk, stanujočo Imeno 73 in go. Sabino Pavčnik, stanujočo Slake 7, 

Podčetrtek, za 4 –letno mandatno obdobje. 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU SKUPNEGA PREDSTAVNIKA OBČIN 

USTANOVITELJIC KOZJE, BISTRICA OB SOTLI IN PODČETRTEK V SVET ZAVODA III. 

OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA; 

 

 

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

povedal, da se je Komisija sestala na svoji 14. redni seji, kjer je  obravnavala vlogo III. OŠ 

Rogaška Slatina. Povedal je, da je kot skupni predstavnik za to mandatno obdobje na vrsti 

občan občine Kozje, zato se predlaga g. Nikolo Iviča, stanujočega Pilštanj 49, 3261 Lesično, 

ki je tudi svetnik občine Kozje. 

 

 

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

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek kot skupnega predstavnika občin Bistrica ob Sotli, 

Kozje in Podčetrtek, v svet zavoda VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, imenuje g. 

Nikolo Iviča, stanujočega Pilštanj 49, 3261 Lesično, za 4-letno mandatno obdobje. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V NADZORNI 

SVET OKP ROGAŠKA SLATINA, D. O. O.; 

 

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

povedal, da se je Komisija sestala na svoji 14. redni seji, kjer je  obravnavala vlogo OKP 

Rogaška Slatina, za imenovanje člana nadzornega sveta. Ker je s strani liste ROD bil 

posredovan predlog za kandidata Davida Počivavška, se predlaga, da občinski svet sprejme 

predlagan predlog. 

 

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 za člana v nadzorni svet OKP Rogaška Slatina, d. o. o., 

kot predstavnika ustanovitelja, imenuje g. Davida Počivavšek, stanujočega Imeno 1 b, 

3254 Podčetrtek. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 

ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE ZA 

LETO 2016; 

 

 

G. Razboršek je podal poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016. 

Podrobnejše poročilo je v prilogi gradiva za to točko dnevnega reda. 

 

G. Jurak je podal vprašanje glede onesnaženih vod, divjih odlagališč odpadkov-tam, kjer je 

manj poseljeno, glede vožnje po kolesarskih stezah itd. 

 

G. Razboršek je dejal, da glede udora vode se morajo ločiti cevi in se le-ta ne sme koristiti za 

uživanje. Črna odlagališč ni več veliko, ko se najdejo pa prosi, da se jih o tem obvesti in bodo 

poskušali poiskati povzročitelja. Kolesarjem pa se ne sme prepovedati vožnja po državnih 

cestah, tako se lahko vozijo po cesti ali kolesarski stezi. 

 

G. Lončarič je predlagal, da se posamezne ceste pregledajo enkrat od začetka do konca. Pri 

čistilnih akcijah pa ne sodelujejo več, ker meni, da bi morala biti takrat prisotna tudi policija 

in redarji. 
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G. Gobec je dejal, da je že podal prošnjo glede ogledala na regionalni cesti, a že 2 leti nič. 

 

G. župan je odgovoril, da inšpektorat ne more nič z Direkcijo, občina pa pripravlja elaborat.  

 

 

K 15. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Gobec je izpostavil problem vožnje s traktorji po kolesarski stezi, meni, da bi bilo potrebno 

vzpostaviti nadomestno cesto za traktorje ob kolesarski stezi. 

 

G. župan je dejal, da ne bomo več gradili novih cest. 

 

 

K 16. točki dnevnega reda: 

RAZNO. 

 

G. župan je povedal, da smo prejeli prošnjo župnije Sv.Ema. Meni, da bi jim lahko odobrili 

naročilnico za gradbena dela v višini do 2.500,00 EUR. 

 

Člani občinskega sveta so se soglasno in brez razprave strinjali s podanim predlogom. 

 

G. Lončarič je dejal, da se z mesecem junijem zapira pošta v Pristavi, saj se izteče 6 mesečni 

odpovedni rok. Občinsko upravo poziva, da opravi  razgovor s pošto in o možnostih prevzema 

pošte s strani Kmetijske zadruge Šmarje, ali kakšnih drugih rešitvah. 

 

G. župan je v nadaljevanju predstavil še projekte v izvajanju.  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


