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Z A P I S N I K 

 
21. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 15. 02. 2018 

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

 

 

PRISOTNI: mag. Marko Jurak, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. David Počivavšek,  

g. Zlatko Juričan, g. Marjan Aralica, g. Blaž Šelekar, mag. Darija Štraus Trunk, g. Aleš 

Drozg, g. Vladimir Hrovatič, ga. Ana Koprivc, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  g. Gojko Lončarič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 21. 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 20. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Občine Podčetrtek – prva obravnava; 

4. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek- 

prva obravnava; 

5. Predlog Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

razgledni stolp na Rudnici; 

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

domu; 

7. Predlog Sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec osnovne šole Podčetrtek; 

8. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Podčetrtek v svet JZ Kozjanski 

park; 

9. Predlog Sklepa o indeksiranju občinskih stroškov za izračun komunalnega 

prispevka; 

10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas; 

11. Pobude in vprašanja; 

12. Razno 

- Poročilo predstavnic občine Podčetrtek v svetih javnih zavodov (mag. Darije 

Štraus Trunk: JZ Kozjanski park, Mojce Amon: JZ Glasbena šola Rogaška 

Slatina in RA Sotla. 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 20. 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 20. redne seje  občinskega sveta  občine Podčetrtek s podanim 

popravkom. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 20. 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 20. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE PODČETRTEK – PRVA 

OBRAVNAVA; 

 

 

Ga. Koprivc je povedala, da se je Statutarno pravna komisija sestala na 2. seji dne 29. 01. 

2018 ter pripravila predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Podčetrtek in predlog 

sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

Ga. Jurjec je v nadaljevanju dejala, da je bil s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za 

lokalno samoupravo,  opravljen strokovni pregled usklajenosti Statuta občine Podčetrtek 

(Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) in Poslovnika občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni 

list RS, št. 54/10) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list  RS, št. 69/11, UPB), Zakonom o dostopu 

do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 23/14, 50/14, 102/15), 

Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), Zakonom o financiranju občin 

(123/06, 57/08, 36/11), Zakonom o samoprispevku Uradni list RS, št. 87/01; ZSam-1), 

Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13), 

Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS 

št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in v tej zvezi izdano opozorilo številka 037-46/2017/2 z dne 

27. 09. 2017 o ugotovljenih neskladnostih s predlogom, da se opravijo uskladitve najpozneje 

do konca meseca marca 2018. 

 

Opozorjeno je bilo tudi, da se v statutu ponavljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (v 

nadaljevanju ZLS) in drugih zakonov in bi bilo potrebno glede tistih vprašanj, ki so že urejena 

v zakonu, navesti le, da to ureja zakon, natančneje pa je treba urediti tista vprašanja, glede 

katerih je v ZLS ali drugem zakonu določeno, da jih je treba urediti v statutu.   
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Člani občinskega sveta so soglasno in brez razprave (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta občine 

Podčetrtek, v prvi obravnavi. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK- PRVA OBRAVNAVA; 

 

Ga. Koprivc je že pri prejšnji točki povedala, da je Komisija obravnavala tudi predlog 

sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta na svoji seji. 

 

Ga. Jurjec pa je v nadaljevanju dejala, da je bilo prav tako ugotovljeno, da Poslovnik 

Občinskega sveta Občine Podčetrtek ni usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 

– Odl. US, v nadaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja določena 

vprašanja. 

Povedala je, da člani komisije predlagajo, da se po sprejemu sprememb in dopolnitev določi 

in sprejme prečiščeno besedilo Statuta občine Podčetrtek in Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek zaradi preglednosti. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta  občine Podčetrtek, v prvi obravnavi. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA RAZGLEDNI STOLP NA RUDNICI; 

 

Ga. Novak je podala obrazložitev in povedala, da je Občna Podčetrtek  že v letu 2009 
pristopila k postopku priprave dokumentacije za izgradnjo razglednega stolpa na 
Rudnici. V vsem tem času smo skušali ustreči vsem pogojem solastnika parcele 
predvidene lokacije,  da bi si pridobili pravico gradnje. V drugi polovici leta 2017 se je 
dokončno izkazalo,  da do tega ne bo prišlo, zato se je mikrolokacija predvidenega stolpa 
spremenila. 
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Glede na to, da pa nam naš PUP ne omogoča gradnje na predmetni lokaciji, smo se na 
osnovi pogovora s strokovnimi službami na UE Šmarje pri Jelšah odločili, da se za 
predmetno lokacijo izdela OPPN, ker le edino na ta način nam lahko uspe, da dosežemo 
zastavljen cilj. 
 
G. župan je še dodal, da gremo s stolpom sedaj na novo lokacijo. 
 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

razgledni stolp na Rudnici. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU; 

 

 

Ga. Umek je podala uvodno poročilo in povedala, da je bil podpisan aneks h Kolektivni 

pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki vpliva na cene storitve 

pomoči na domu.  Plačni razred socialnih oskrbovank se iz 16. plačnega razreda poviša na 18. 

plačni razred. Zato so pripravili kalkulacijo cene storitve pomoči na domu, iz katere je 

razvidno, da gre samo za spremembo pri stroških dela, kot izhaja iz aneksa. Glede na trenutni 

obseg izvajanja pomoči na domu v naši občini predstavlja sprememba cene storitve pomoči na 

domu ob nespremenjenem prispevku uporabnika za Občino Podčetrtek dodatnih 0,48 EUR-a 

oz. 211,20 EUR mesečno. 

Glede na zgoraj navedeno je prosila za potrditev predlagane cene, ki pa bi pričela veljati s 01. 

03. 2018. 

 

G. Juričan je dejal, da podpira predlagani predlog. 

 

G. Aralica je dejal, da za socialo težko dvigneš roko, a je potrebno zaradi uskladitve, ki je 

upravičena. Upa, da se bo tudi za upokojence kaj uskladilo. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O VIŠINI CENE PROGRAMA V ENOTI VRTEC OSNOVNE ŠOLE 

PODČETRTEK; 
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Ga. Jurak, računovodkinja na OŠ, je podala obrazložitev k povišanju ekonomske cene. 

Povedala je, da se zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 

javnem sektorju, ki odpravlja plačne anomalije in zvišuje izhodiščne plačne razrede, na 

delovna mesta, katera so pred spremembo dosegala izhodiščni plačni razred do vključno 26. 

plačnega razreda. Iz navedenega dejstva in da so se v tem letu predali v uporabo zgornji 

prostori vrtca, je preračunana nova cena vrtca, ki ima 10 oddelkov, v katerih je skupno 172 

otrok. 

 

Nova predlagana ekonomska cena od 01. 03. 2018 bi tako znašala: 

 

- za 1. starostno obdobje 461,40 EUR (3,042 % povišanje) 

- za 2. starostno obdobje 372,00 EUR (1,255 % povišanje) 

- za kombinirane skupine 396,70 EUR (3,224 % povišanje) 

 

G. župan je dejal, da bo občina v tem primeru dodala 3-7 EUR mesečno za otroka, 24 % od 

povišanja pa bodo povprečno plačali starši. Nato je podal v razpravo predlog povišanja 

ekonomske cene programom v Enoti vrtec Podčetrtek. 

 

G. Juričan se je strinjal s predlaganim povišanjem in dejal, da po drugih državah starši 

plačujejo vsaj 50 % ekonomske cene. 

 

Ga. Trunk se je zahvalila za izčrpno poročilo in se prav tako strinja s predlagano uskladitvijo. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek. 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE PODČETRTEK V SVET 

JZ KOZJANSKI PARK; 

 

 

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

da je Komisija obravnavala predlog za imenovanje člana v svet JZ Kozjanski park. Dosedanja 

članica mag. Darija Štraus Trunk je člane komisije na kratko seznanila je o tem, kako vidi 

delovanje zavoda, ki ga je spoznala skozi svet. Člani sveta so nato ponovno predlagali, o 

čemer se je predlagana tudi strinjala. Zato Komisija predlaga, da občinski svet potrdi 

predstavnico občine Podčetrtek go. Darijo Štraus Trunk v svet JZ Kozjanski park.  
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Člani občinskega sveta so soglasno (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

V svet JZ kozjanski park se kot predstavnica občine Podčetrtek imenuje mag. Darija 

Štraus Trunk, stanujoča Imeno 73, 3254 Podčetrtek. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O INDEKSIRANJU OBČINSKIH STROŠKOV ZA IZRAČUN 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA; 

 

 

Ga. Novak je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je v 6. členu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo na območju občine Podčetrtek 

navedeno, da sklep o indeksiranju stroškov sprejme občinski svet. 

Pri indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka se je upošteval 

povprečni indeks za obračun razlike v ceni gradbenih storitev za nizke gradnje, ki ga objavlja 

GZS. Za občane pa pomeni to rahlo povišanje končnega zneska komunalnega prispevka. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

 

Člani občinskega sveta so sprejeli sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun 

komunalnega prispevka. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1219 – SODNA VAS; 

 

 

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

na parc. št. 500/2 v k. o. Sodna vas, ker po tej parceli ne poteka več cesta oz. javna pot. Po 

ukinitvi javnega dobra bo za navedeno nepremičnino možen promet oz. nakup s strani g. 

Alfreda Maruše, za kar že danes obstaja interes. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas. 
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K 11. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

 

G. župan je svetnikom predstavil 2 variante izgradnje nove knjižnice in vizualni izgled 

knjižnice. 

 

G. Gobec je dejal, da ga moti, ker se o investiciji pogovarjamo samo informativno in da ni to 

samostojna točka dnevnega reda. Sam osebno pa je v gostilni slišal, kakšne variante izgradnje 

knjižnice so v planu. 

 

G. župan je odgovoril, da on ne more povedati vsega, kaj vse sliši v gostilni. 

 

G. Gobec je želel, da bi on občanom kaj o tem povedal in ne da občani njemu govorijo. 

 

G. župan je povedal, da je že na decembrski seji povedal, da bomo predstavili na naslednji seji 

možnost izgradnje knjižnice. Do sedaj pa še za to investicijo nismo nič zapravili. 

 

G. Počivavšek je bil prav tako mnenja, da bi bilo primerno, da bi dobili skice idejnega 

projekta na mizo in bi lažje razpravljali. Meni, da se je do sedaj dosti naredilo na športni 

infrastrukturi in drugih objektih in da je prav, da se gre naprej z investicijami. 

 

Ga. Koprivc je menila, da bi varianta z manjšo kvadraturo bila primernejša, saj imamo v 

primeru potrebe po večji dvorani na razpolago športno dvorano. 

 

Ga. Pavčnik je dejala, da tudi športna dvorana ni prevelika, potrebno je vedeti, zakaj vse se bo 

uporabljal nov objekt. Ali je dovolj 200 stolov, ali ne. 

 

Ga. Štraus Trunk je dejala, da podpira zadevo in da moramo premisliti, zakaj nam bo dvorana 

oz. objekt s knjižnico vse služil. Meni, da bi bilo potrebno naredili 3 ocene oz. variante in 

potem predebatirati zadeve. 

 

G. Šelekar je dejal, da moramo analizirati, koliko so zasedene druge dvorane in kakšno 

površino dvorane imajo drugi. 

 

Ga. Pavčnik je dejala, da Podčetrtek tovrstni objekt potrebuje. 

 

G. Drozg je opozoril, da moramo gledati tudi na to, da smo turistični kraj in moramo imeti 

možnost projekcije filmov. 

 

G. Jurak je dejal, da v primeru, da se gradi večja dvorana s 300-400 sedeži, pomeni to 

dvignjeno dvorano. Za planiranih 200 sedežev pa je raven poden. Podal je tudi idejo, da bi 

bilo smiselno iskati novo lokacijo, saj je planirana zelo utesnjena. Na novi lokaciji bi bilo 

primerno planirati večjo površino okoli objekta, kjer bi v bodoče lahko postavili tudi drsališče 

in imeli kakšne dogodke, kot je silvestrovanje…. Meni, da moramo pri tem razmišljati o 

celostni podobi v obdobju 10 let. Podal pa je tudi dejstvo, da se visokih kulturnih prireditev na 

našem območju udeleži zelo malo obiskovalcev, ko pa gre za preproste zadeve pa je tudi 

publike več.  

 

G. Aralica je dejal, da moramo v okviru možnega dobiti čim več. 
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G. župan je dejal, da bomo pripravili projekte do 600 m2 s finančno konstrukcijo in to na 

različnih lokacijah. 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

RAZNO. 

 

Ga. Štraus Trunk je podala Poročilo občine Podčetrtek v svetu javnega zavoda Kozjanski 

park 

 

Ga. Amon je najprej podala poročilo o delu v svetu JZ Glasbena šola Rogaška Slatina in za 

tem še v svetu  RA Sotla. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA   

                                                                                                                         


