
Predlog

PRISOTNI: g. Bo5tjan Hostnik, g. Marko Jurak, ga. Joiefa uzrnah, g. Jatezllek, g. vladimir
Il"r?lie,g. Gobec Sredko, g. Drozg Ales, g. Gojko Londarid, g. DaviJpodivavsek, ia. Kovaeie
Klavdija, ga. Nada Kodrin, Zupan peter Misja ter dlanice obdii-rske uprave

ODSOTNI: ga. Straus-Trunk Darija

G. zupan je pozdravil prisotne na 23. redni seji obdinskega sveta obdine in podal dnevni red v
mzpravo. clani obdinskega sveta so brez ruzprave in sograsno (10 zA) sprejeli naslednjidnevni red:

1. Predlog zapisnika 22. redne seje obiinskega sveta obiine podietrtek;
2. Poroiilo o realizaciji skl epov 22. redne seje obiinskega sveta obiine podietrtek;
3. Predlog Statuta Obiine Podietrtek,2. obravnava;
4. Predlog Poslovnika Obtinskega sveta Obiine podietrtek,2, obravnava;
5. Dopolnitev Nairta ravnanja s stvarnim premoienjem obiine podietrt ek zareto 2022;
!. lcena varnostne situacije-na obmoiju poricijskega okorila podtetrtek v retu 2021;7' Porotilo Medobiinskega inlpektorata in redarstva obiin Rogalka Sratina, Rogatec,

^ Podietrtek, Smarje pri Jeldah in Kozje za leto 2021i
8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj obiine podte trrek za reto 2022;9. Predlog skrepa o imenovanju predstavnikov interesnih skupin v Svet zavodaRegijskega Studijskega sredi5ia;
l0' Predlog sograsja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko .tudijskosrediSie;
11. Pobude in vpralanja;
12. Razno.

K 1. toiki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBCINSK.EGA SVETA OBCINE PODCETRTEK,
G' zupan je podal predlozeni zapisnik 22. redneseje obdinskega sveta v obravnavo.
ilani obeinskega sveta so soglasno ( lO ZA)sprejeli s k I e p:
NAVZoiIH:10
ZA: lO
PROTI:0

ZAPISNIK
23. REDNE SEJE Obiinskega sveta Obiine podietrtek, ki je bila v sredo,

09. junija 2022,, ob 16.00 uri, v sejni sobi Obiine podietrtek.



Sprejme se zapisnik 22. redne seje obiinskega sveta obiine podietrtek

K 2. toiki dnevnega reda:
POROCILO O REALIzuCIJI SKLEPOV 22. REDNE SEIE OBCINSKEGA SVETA zBCTNE
PODCETRTEK;

G. zupan je podal porodilo o realizaciji sklepov 22. redne seje v razpravo.

elani obdinskega sveta so brezrazprave in soglasn o (10 zA) sprejeli s k I e p:

NAVZOEIH: IO
ZA: l0
PROTI: 0

Sprejme se porotilo o realizaciji sklep ov 22. redne seje Obtinskega sveta Obiine
Podtetrtek.

K 3. toiki dnevnega reda:
PREDLOG STATUTA OBCINE PODCETRTEK, 2. OBRAYNAVA

G. Zupan je podal uvodno porodilo in povedal, da so se od prve obravnave uskladili manj5i
popravki, ter, da statut obravnaval na svoji seji le svet KS Poddetrtek in nanj ni imel pripoml.

G. Gobec je nato dejal, da se svet KS Pristava pri Mestinju ni sestal, ker ve, da bo preglasovan.
Kljub temu pa je izpostavil nekaj vpra5anj oz.dilem. Dejal je:
- d_1ne razume zakaj so krajevne skupnosti obdini napoti ? 

-

- ali se je za mnenje vpra5alo obdane ?
- darazsrrednotenje KS poteka ze 15let, saj so bili omejeni s sredstvi;
- da se bo z ukinitvijo pravnih oseb se drastidno poslabsalo sodelovanje;
- da sez demokracijo vradamo 50let nazaj;
- da je bilaZe pred leti Zeljao ukinitvi p.u*ih oseb, a je to takrat blokiral g. podival5ek.

G' zupan je dejal, da sredstva zah'rajevne skupnosti ostanejo na istih vrednostih, le da se ne

::.df,#Srlilodeno 
na TRR krajevnihskupnostih in sveti KS bodo delovali tat<o tot so do sedaj

elani obeinskega sveta so z vedino glasov (g zA,l pRorl ) sprejeli s k r e p:

NAVZOdIH: IO
ZA:9
PROTI: I

obiinski svet obiine Podietrtek sprejme Statut obiine podietrtek v drugi obravnavi.
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K 4. toiki dnevnega reda:
PREDLOG POSLOWIKA OBCINSKEGA SVETA OBCINE PzDCETRTEK, 2. zBRAVNAVA

G. Zupan je tudi pri tej todki podal uvodno obrazlohitev in povedal, da smo od prve obravnave
naredili le lepotne popravke. Prav tako je bil Poslovnik v javni razpravi in nanj ni bilo nobenih
pripomb.

ilani obeinskega sveta so brezrazprave in soglasno (10 zA) sprejeli s k I e p:

NAVZOEIH: 10

ZA: l0
PROTI: 0

Obtinski svet Obiine Podietrtek sprejme Poslovnik Obiinskega sveta Obiine podietrtek
v drugi obravnavi.

K 5. toiki dnevnega reda:
DOPOLNITEV NACRTA RAVNANJA
PODCETRTEK ZA LETO 2022;

S STVARNIM PREMOZENJEM OBCINE

NA OBMOCJU POLICIJSKEGA OKOLISA

Ga. Mlaker je podala uvodno porodilo in dejala, da je Obdina Poddetrtek v skladu zZakonom
o stvarnem premoZenju dtiave in samoupravnih lokalnih skupnosti na svoji 20. redni seji, dne
03 - 12. 2021, sprejela Nadrt ravnanja s stvarnim premoZenjem Obdine Pod8etrtek zaleti 2022,
ter v sklopu rebalansa 5t. l. proraduna Obdine Poddetrtek na seji 22. redruseji, dne 13. 04. 2022.,
sprejela njegove dopolnitve. V skladu s 27. dlenom ZSPDSLS-I lahko svet samoupravne
lokalne skupnosti zarudi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb
upravljavcev stvamega premoZenja, ki j+ ni bilo mogode doloditi oU pripiavi nadrtaiavnanja s
stvarnim premoZenjem in zaradi nepredvidenih okoliSdin na trgu, lii narekujejo hiter odziv,
dopolni letni nadrt ravnanja s stvarnim premoZenjem.
v konkretnem primeru 

- 
se predlaga dopolnitev na(rta razpolaganja z nepremidnimpremoZenjem, in sicer za del parc. st. 600/15, k. o. 1229 - poddetrtef, ki ,. bo po odmeri vpovrsini cca'200m2,zamenjalazaparc. st.666, k. o.1229-poddetrtek, ki jo obdinapotrebujezaradi ureditve nove povezovalne ceste za iN poddetrtek.

zatadi navedenega se predlaga dopolnitev letnega nadrta razpolaganja z nepremidnimpremoZenjem.

ilani obeinskega sveta so brezrazprave in soglasn o (r0 ZA)sprejeli s k I e p:

NAVZOEIH: IO
ZA: l0
PROTI: 0

obiinski svet obiine podietrtek 
:prii. dopornjen Nairt ravnanja s stvarnimpremozenjem obiine podietrtek zareti zbzz,n p"iloz1oi vsebini.

J

K 6. toiki dnevnega reda:
OCENA VARNOSTNE SITUACIJE
PODCETRTEK V LETU 2021.



G. Krd, vodja policijskega okoli5a, je podal uvodno porodilo k oceni vamostne situacije na
obmodju policijskega okoliSa Poddetrtek v lefi 2021, ki je priloZeno tudi v gradiw za to iodko
dner,,nega reda.

G. Zupan se je po podanem porodilu zahvalil policijski postaji Smarje pri Jelsah za korektno
sodelovanje, izpostavil pa problem unidenja lokalnih cest zaradi postaviwe ograj, problema pri
organizaciji prireditev (zaradi vedjega itevila redarjev).

G. Ilek je opozoril na peredi problem, da so vsi vlomi nereseni in je potrebno temu segmentu
dati v bodode ved pozomosti.

K 7. toiki dnevnega reda:
POROCILO MEDOBCINSKEGA INSPEKTORATA IN REDARSTVA OBCIN ROGASKA
SLATINA, ROGATEC, PODCETRTEK, SUIUN PN JELSAH IN KOZ]E ZA LETO 2021.

G. Razborsek, vodja Medobdinskega inspektorata in redarstva obdin Rogaska Slatina, Rogatec,
Poddetrtek, Smarje pri Jel5ah in Kozje, je podal uvodno porodilo o delu skupne obdinske uiprave
na obmodju obdine Poddetrtek za leto 2021. Porodilo je priloZeno tudi v gradiw za to iodko
dnevnega reda. Povedal je, da je v letu 2021 bilo obravnavanih manj zadev zaradi covida.
Povedal je 5e, da s 01. 06.2022 z uveljavitvijo novega Zakona o urejanju prostora dobivajo
pristojnosti za nadzor nad enostavnimi in nezahtevnimi objekti.

G. Jurak je priiel na sejo.

K 8, toiki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O K4ZPISU PRIZNANJ OBCLNE PODCETRTEK ZA LETO 2022:

Ga. Mlaker je podala uvodno porodilo in povedal4 da priznanja obdine poddetrtek podeljuje
obdinski svet obdine Poddetrtek, v skladu z odlokom o podeljevanju priznanj obeine
Poddetrtek. Priznanja in nagrade obdine Poddetrtek, ki jih doloda odlok, so naslednja: naziv
dastni obdan, plaketa obdine, priznanje obdine in denama nagrada obdine.

G. Zupan je 5e dodal, da se naziv dastni obdan po dogovoru razpi5e ob koncu mandata.

ilani obdinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA)sprejeli s k I e p:

NAVZOdIH: I
ZA:11
PROTI:

obiinski svet obiine Podcetrtek sprejme sklep o dotoiitvi priznanj obcine podietrtek,
ki se bodo razpisala v letu 2022,
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Obiina Podietrtek bo v letu 2022 podetila naslednja priznanja obiine:
- I en naziv iastni obian
- I eno plaketo obline
- I eno priznanje obdine
- l eno nagrado

Vrednost denarne nagrade zna5a 650,00 EUR.

Priznanja bo podelil obiinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija
za mandatna vpralanja, volitve in imenovanja.

K 9. toiki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAWIKOV INTERESNIH SKUPIN V SVET
ZAVODA REGIJSKEGA STUOUSXTCE SNEDISCA;

G. Hrovatid, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, voliwe in imenovanja, je podal
uvodno porodilo in povedal, da je obdina prejela._s strani Regijskega studijskega sredisda vlogo
za imenovanje predstavnikov v svet zavoda RSS. saj dosedanjim dlanom sveta zavoda 2g. 11.
2022 potete mandat. Komisijaje na svoji 10. redni seji izmed predlaganih kandidatov sprejela
sklep, da se kot predstavnika interesnih skupin v Svet JZ RSp predlagata dva kandidata, in sicer
mag. Jure RadiSek in dr. Da{a Majkovid. Po zakljudenem glasovanju vseh pozvanih obdin
ustanoviteljic RSS bosta izvoljena dva kandidata z liste, ki bosta prejela najvedje Stevilo glasov
ustanoviteljic.

ilani obdinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA ) sprejeli s k I e p:

NAVZOdIH:1
ZA: 11

PROTI:

obiinski svet obiine Podietrtek kot predstavnika interesnih skupin v svet JZ Regijsko
Studijsko srediSie Celje predtaga dva kandidata:

1. mag. Jureta RadiSka
2. dr. Darjo Majkovit

K 10. toiki dnevnega reda:
PREDLOG SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE JAI,'I{EGA ZAVODA REGIJSKO
Sruousxo snonfiCE:

G. [Irovatid, predsednik Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno porodilo in povedal, da smo prejeli s strani JZ RSS vlogo za izdajo soglasja k
imenovanju direktoricejavnega zavoda RSS. Najavni razpis je prispeli ena vloga in sic-er vloga
ga. Katje Esih, stanujode Na Rebri 10, 3000 Celje, za katero je Svet zavoda RSS soglasno
sprejel sklep o imenovanju za mandafiro obdobje petih let.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanjaje zadevo obravnavala na svoji seji dne
31. 05. 2022 in sprejela sklep, da obdinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k imenovanju
predlagane kandidatke.
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Clarri obdirskega sveta so brez razprave in soglasno (ll zA) sprejeli s k I e p:

NAIZOCIH: I
ZA: ll
PROTI:
Obiinski svet Obiine Podietrtek daje soglasje k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. ekon.,
stanujoie Na Rebri 10,3000 Celje, za direktorico javnega zaioda Regijsko ltrdilrt,
sredi5ie, za mandatno dobo pet let.

K 11. toiki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRASANJA

K f3. totki dnevnega reda:
RAZNO

G. Zupan je podal informacijo o neurju, ki je prizadelo juZni del obdine ter o izvedenih nujnih
sanacijskih ukrepih oz. delih na obdinski infrastrukturi (prevoznost cest, disdenje...).
V nadaljevanju pa podal porodilo o investicijah v teku: iN podeetrtek, dela na-gradu, ureditev
nivojskega prehoda, sanacije plazov, rekonstrukcije cest, obnova Vonarske ciste, izgradnja
plodnika v pristavi s preplastitvijo ceste...
Na koncu je 5e povedal, da bo 25. junija 2022 potekal voden ogled gradu Poddetrtek.

G. Ilek je pohvalil aktivnosti sluZb ob neurju, ki je zelo prizadelo kmete na nasem obmodju.
Kot drugo pa je izpostavil, da se slisi, da je nek problem z letalisdem v Imenem.

Zupanje odgovoril, da je obdina vkljudena pri resevanju problema, povedal je, da je Ze bila
narejena parcelacija, ki je trije niso podpisali in da je pri tej zadevi ved ljudi z figo v-Zepu in s
svojimi interesi. Problem je bil predstavljen ministrici za kmetijstvo.

G. Londarid je predlagal, da se naredi Studija oz. na(rt za plodnik proti Soli ter podal predlog,
da se na ovinkih na Vonarski cesti raz5iri asfalt,.

Seja je bila zakljudena ob 16.50 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ZupaN
Peter MISJA
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