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                                                                                   Predlog 

 

  

Z A P I S N I K 
 

21.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo, 

12. januarja 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek. 

 

 

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Vladimir 

Hrovatič, ga. Darija Štraus Trunk, g. Gobec Srečko,  g. Drozg Aleš, ga. Kovačič Klavdija, ga. 

Nada Kodrin, župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 

 

ODSOTNI:  g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek  

 

G. župan je pozdravil prisotne na 21. redni seji Občinskega sveta Občine in podal dnevni red v 

razpravo. Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno ( 8 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 Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini; 

4. Predlog sklepa o izdaji soglasja k najemu kredita OKP Rogaška Slatina, d. o. o; 

5. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri 

Jelšah; 

6. Pobude in vprašanja; 

7. Razno. 

 

 

 

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 ( 8 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

 

Sprejme se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 
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G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 20. redne seje v razpravo.  

 

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

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

 

Sprejme se poročilo  o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠTUDIJA V TUJINI; 

 

G. Gobec je prišel na sejo. 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je Občina Podčetrtek v proračunu za 

leto 2022 zagotovila sredstva za sofinanciranje študija v tujini. Da se lahko sredstva 

transparentno delijo, je potrebno izvesti javni razpis, za kar pa je potrebno sprejeti  Pravilnik o 

sofinanciranju študija v tujini (v nadaljevanju: Pravilnik). 

V  predlaganem pravilniku je določen predmet sofinanciranja, to je izobraževanje na tujih 

izobraževalnih ustanovah s ciljem pridobiti javno veljavno spričevalo za dodiplomski ali 

podiplomski (magistrski) študij na področju glasben umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali 

tehnike. 

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje, določene v pravilniku. Ocenjujemo, da v Občini 

Podčetrtek ni veliko kandidatov, ki nadaljujejo študij v tujini. 

 

Odbor za družbene dejavnosti  je Pravilnik obravnaval na svoji 6. redni seji,  v ponedeljek, 10. 

01. 2022. 

 

Ga. Užmah je povedala, da je odbor obravnaval navedeni pravilnik in poudarila da to ni 

štipendija, ampak pomoč oz. sofinanciranje študija v tujini. 

 

Ga. Štraus-Trunk je pripomnila, da se naj uskladi zapis besede kandidat-tka. 

 

G. Jurak je dejal, da podpira namen in cilj, vendar meni, da je rok 10 dni za podpis pogodbe 

prekratek, če so študentje v tujini. 

 

Ga. Šelekar je dejala, da bomo podaljšali rok na 30 dni. 

 

G. župan je po končani razpravi predlagal, da se z navedenimi popravki sprejme Pravilnik o 

sofinanciranju študija v tujini.   

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 
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Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Pravilnik o sofinanciranju študija v tujini. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K NAJEMU KREDITA OKP ROGAŠKA 

SLATINA, D. O. O; 

 

G. župan je povedal, da gre v tem primeru za izdajo soglasja, ki ne bo premenilo občinskega 

proračuna. Soglasje se izdaja za najem dveh dolgoročnih kreditov za nakup dveh specialnih 

komunalnih vozil – smetarskih vozil. 

 

Ga. Šelekar je še dodala, da glede na višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja, javno 

podjetje zagotavlja, da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoli v nobenem primeru bremenile 

občinskega proračuna. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek izdaja soglasje za najetje dveh kreditov za nakup dveh 

novih specialnih komunalnih vozil – smetarskih vozil, ki ju bo najelo podjetje OKP 

Rogaška Slatina d. o. o., v višini 42.400,00 EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi 

sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev 

podjetja) in da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile 

občinskega proračuna. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH; 

 

 

G. Župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je Občina Podčetrtek dne 10. 12. 2021 

prejela vlogo Sveta zavoda ZD Šmarje pri Jelšah za izdajo soglasja k imenovanju mag. Antona 

Zidarja za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let.  

 

Na podlagi 1. odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje 

pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02, 34/02-popr., 12/05, 04/18; v nadaljevanju: Odlok) 

direktorja javnega zavoda ZD Šmarje pri Jelšah imenuje in razrešuje svet zdravstvenega doma 

v soglasju z ustanovitelji, za mandatno dobo štirih let. Na tej podlagi je Svet zavoda ZD Šmarje 

pri Jelšah, dne 05. 11. 2021, objavil ponovni razpis za delovno mesto direktorja ZD. 

 

Soglasje k imenovanju poda vsak posamezen ustanovitelj, in sicer v roku 40 dni od prejema 

vloge za soglasje, v primeru molka pa se po izteku 40-dnevnega roka šteje, da je soglasje dano. 

V primeru, da kateri od ustanoviteljev ne da pozitivnega soglasja in o tem v navedenem roku 
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obvesti svet zavoda, ta imenuje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda ZD Šmarje pri 

Jelšah za čas do imenovanja direktorja po ponovno izvedenem razpisu.  

 

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

so na 9. redni seji, dne 03. 01. 2022, obravnavali predlog Sveta zavoda ZD Šmarje pri Jelšah in 

sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Podčetrtek predlaga, da poda soglasje k 

imenovanju mag. Antona Zidarja, za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za 

mandatno obdobje štirih let.  

 

G. Zidar je v nadaljevanju predstavil program dela in razvoja Zdravstvenega doma Šmarje pri 

Jelšah, ki so ga svetniki prejeli tudi v tiskani verziji. 

 

G. župan je po predstavitvi dejal, da je zamuda pri izvedbi načrta za izgradnjo urgentnega 

centra. Kot drugo pa ga je zanimalo, kako bodo v naši občini zagotovili še enega zdravnika, saj 

je vsako noč v občini do 2000 gostov, ki prav tako potrebujejo zdravstvene storitve. Dejal je še, 

da smo se tudi za pediatrijo trudili in smo sami uredili prostore. Danes smo zadovoljni, saj 

imamo urejene prostore in pediatrinjo za naše najmlajše občane. 

 

G. Jurak je dejal, da je vodenje ZD zapletena zadeva v različnih vidikov. Zanimalo ga je, 

kolikšno število podrejenih sodelavcev je do sedaj vodil predlagani kandidat?  Kot drugo pa ga 

je dejal, da je opazil, da je samozaposlen v podjetju, ki že več let nima prikazanih prihodkov od 

prodaje. 

 

G. Gobec je kot nekdanji član sveta zavoda dejal, da si vsi želimo, da bi JZ ZD Šmarje pri Jelšah 

dobro deloval. Meni, da kljub temu, da kandidat nima primernih izkušenj, nimamo drugega za 

zbrati oz. potrditi. Kandidatu za direktorja je zaželel vso srečo in tudi nam srečo z njim. 

 

G. Zidar je izpostavil, da je potrebno usklajevati različne interese in moraš znati dobro krmiliti. 

Potrebno bo transparentno delovanje in zaupanje med vsemi deležniki. 

 

G. Hostnik je kandidatu zastavil vprašanje, ali živi v Šmarju pri Jelšah ? 

 

G. Zidar je odgovoril, da že 20 let živi v Celju. 

 

G. Ileka je zanimalo, ali je bil zaposlen v Banki Celje in od kod bo dobil kader-zdravnike ? 

 

G. Zidar je odgovoril, da je to težava večine zdravstvenih domov in da to terja aktivno delovanje 

vodstva. 

 

G. Drozg je podal vprašanja, zakaj ne bi iskali kader preko agencij ? 

 

Go. Štraus-Trunk je zanimalo, kje misli, da je kot oseba najbolj močen oz. katera je njegova 

glavna prednost? 

 

G. Zidar je dejal, da se zaveda, da je vodenje z ustanovitelji malo drugačno, a upa, da mu bo to 

uspevalo. 

 

Člani občinskega sveta so po  razpravi z večino glasov (8 ZA,1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 
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NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 1 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju mag. Antona Zidarja, za 

direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje štirih let. 

 

 

Ga. Kovačič je prišla ne sejo. 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

RAZNO; 

 

G. župan je dejal, da so svetniki na mizo prejeli gradivo k tej točki. Svetnik g. Ilek je podal 

predlog za poimenovanje Osnovne šole Podčetrtek po g. Jožetu Brileju. Podporo predlogu je 

podpisal tudi upokojeni ravnatelj g. Rudi Filej, Stranka DESUS (g. Jože Počivavšek) in stranka 

Naša dežela (g. Slavko Alojz Toplišek). 

 

G. Ilek je podal obrazložitev, ki je priložena v gradivu in povedal, da je to pobudo že enkrat 

podal. 

 

G. župan je dejal, da je bil g. Brilej zaslužna oseba in je zato s strani občine prejel naziv častnega 

občana. Zaveda pa se, da so bili zaslužni tudi drugi, kot je g. Strnad, g. Renier itd. Zato je 

smiselno, da se na nek enoten način opredelimo do teh oseb. Meni, da je v manjših krajih bolj 

primerno, da se šola imenuje po kraju in ne po osebah. Predlaga pa, da se za te zaslužne osebe 

v bodoče postavijo neka spominska obeležja (kipi). 

 

G. Gobec je dejal, da se pridružuje županovem predlogu. Zmotile pa so ga predlogi strank sedaj 

pred volitvami. V primeru, da se bodo postavljale spominske plošče pa moramo biti previdni, 

da se komu ne naredi krivica. 

 

G. Hrovatič je bil prav tako mnenja, da so obeležja veliko bolj primerna. Ne zdi se mu pa 

primerno, da bi objekte imenovali po osebah. 

 

G. Jurak je dal pobudo, da naredimo širši konsenz. Meni, da bi bilo primerno v  park pred ZD, 

ali pred nov center (ki se bo v prihodnosti zgradil), ali pri gradu  dodati doprsne kipe zaslužnim 

občanom, ki so v zgodovino doprinesli veliko, da smo danes to kar smo. Meni, da mora biti  

to konsenz širšega kroga in ne samo osnovne šole. 

 

G. župan je v nadaljevanju svetnike seznanil z aktivnostmi in projekti v teku. Med glavnimi je 

izpostavil: obnovo gradu, izgradnjo prizidka vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju, oprema za vrtec, 

izgradnjo ČN Podčetrtek, dovozno cesto do ČN Podčetrtek. 

Prav tako je povedal, da smo od Term kupili parcelo pri Tušu za izgradnjo Podjetniškega centra 

za 110.000,00 EUR brez DDV ter naročili IDZ za Turistično rekreacijski center TRC Vonarje. 
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Prav tako se projektira obnova stare šole na Sv. Emi ter obnova oken in fasade na šoli v Polju 

ob Sotli. 

Na koncu je izpostavil še problem bobrov na našem območju. 

 

G. Ilek je opozoril na neurejena križišča, da je potrebno dopolniti3254  prometno signalizacijo. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                        ŽUPAN   

Mojca AMON                      Peter MISJA 

                                                                                              

 


