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Z A P I S N I K 

 
5. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek  09. aprila  

2015  ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59. 

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Ana Koprivc, g. Marjan 

Aralica, g. Blaž Šelekar, g. Vladimir Hrovatič, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. David 

Počivavšek, mag. Darija Štraus-Trunk, g. Gojko Lončarič, župan Peter Misja ter člani 

občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL ODSOTNOST: / 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 5. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek in 

predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme. 

Nato je  podal dnevni red v razpravo. 

 

 

Predlog d n e v n e g a   r e d a: 

 

1. Predlog zapisnika 4. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2014; 

4. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Turizem Podčetrtek, 

Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ. 

5. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana delovnih teles občinskega sveta; 

6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231-Virštanj; 

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

8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše; 

9. Poslovno poročilo JZ Osnovna šola Podčetrtek za leto 2014; 

10. Poročilo o poslovanju LTO turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, 

za leto 2014; 

11. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška slatina, 

Rogatec in Podčetrtek za leto 2014; 

12. Pobude in vprašanja; 

13. Razno.  

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predložen zapisnik 4. redne seje občinskega sveta v razpravo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 4. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 
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K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je prav tako podal v razpravo priložena poročila o realizaciji sklepov. 

 

G. gobec je dejal, da ni realizirana pobuda, da se postavijo ustrezni znaki. 

 

G. župan je odgovoril, da je bila to podana pobuda in ne sprejet sklep o katerem bi se 

poročalo pod realizacijo sklepov. 

 

G. Lončarič je prišel na sejo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK 

ZA LETO 2014; 

 

 

G. župan je podal uvodno poročilo k zaključnemu računu proračuna občine Podčetrtek za leto 

2014. Poudaril je, da je bilo leto 2014 uspešno in zelo investicijsko naravnano, kar je razvidno 

iz zaključnega računa, za katerega predlaga, da ga občinski svet sprejme. 

 

Ga. Hostnik-Bah, predsednica Nadzornega odbora je povedala, da se je nadzorni odbor sestal 

na svoji redni seji, pregledal zaključni račun za leto 2014 in nanj podal pozitivno mnenje. 

Zato je predlagala občinskemu svetu, da sprejme predložen zaključni račun proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2014. 

Povedala je še, da se je nadzorni odbor odločil, da bo v letu 2015 pregledal poslovanje ene 

KS, enega društva ter s finančnega vidika investicijo: Energetska sanacija OŠ Podčetrtek«. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2014. 
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K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA TURIZEM 

PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ. 

 

 

G. Hrovatič je podal uvodno poročilo in povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja na svoji 4. seji obravnavala predlog za imenovanje članov nadzornega 

sveta Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz. Povedal je, da so člani komisije  po 

pestri razpravi z večino glasov (3 ZA) sprejeli sklep, da se občinskemu svetu predlaga 

imenovanje g. Aralice Marjana in g. Vladimirja Hrovatiča za člana nadzornega sveta LTO 

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. 

 

G. Jurak se s podanim predlogom ni strinjal, saj glede na dejstvo, da je bila razprava zelo 

dolga in ne soglasno sprejet sklep, meni, da predlog ni primeren. Podal je nov predlog in 

sicer: za člana nadzornega sveta je predlagal go. Jožico Užmah in g. Vladimirja Hrovatiča. 

 

G. Juričan se s podanim novim predlogom ni strinjal in dejal, da se je občinski svet vedno 

strinjal in sprejel predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Ga. Koprivc je dejala, da ji ni všeč, da niso bili na komisiji enotni. Načelno je, da ostane g. 

Hrovatič ter se namesto predloga SDS predlaga nov član. 

 

G. Lončarič je podal vprašanje, kaj je narobe z g. Aralico, da ne more biti član nadzornega 

sveta ?  

V bodoče pa je predlagal, da se pozove vse svetnike, da podajo svoje predloge, saj se bo na ta 

način Komisija lažje odločila. 

 

G. Gobec je dejal, da ga ne zanima, kdo je ta predlog podprl in bo podprl to, kar je usklajeno 

in predlagano.  

 

G. Šelekar se je s podanim predlogom g. Lončariča strinjal. 

 

G. Jurak je dejal, da pričakuje v bodoče od komisije usklajene zadeve in nima nobenega 

moralnega zadržka. 

 

G. župan je še dodal, da to ni delo župana, ampak predlog pripravi komisija. Nato je podal na 

glasovanje predloženi predlog sklepa. 

 

Člani občinskega sveta po razpravi niso sprejeli sklepa (6 ZA, 6 PROTI). 

 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek ni potrdil predloga sklepa, da se predlaga 

skupščini Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz, da se za člana 

nadzornega sveta imenujeta g. Marjan Aralica, stanujoč Cesta na grad 8, 

Podčetrtek in g. Vladimir Hrovatič, stanujoč Trška cesta 80, Podčetrtek, kot 

predstavnika ustanoviteljice Občine Podčetrtek. 

2. Ponovi se kandidacijski postopek in glasovanje na podlagi novega predloga, ki ga 

pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

  

 

 

 

 



 4 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA; 

 

G. Hrovatič je podal poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

povedal, da glede na to, da je svetniku Zdravku Počivalšku zaradi nezdružljivosti funkcije 

prenehal mandat, je bil potrjen mandat novemu članu občinskega sveta iz liste ROD g. 

Davidu Počivavšku. Zato se predlaga v Odbor za kmetijstvo David Počivavšek in v odbor za 

turizem Sabina Pavčnik. 

 

 

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

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

1. V Odboru za kmetijstvo se razreši: 

– g. Zdravko Počivalšek, stanujoč Olimje 58, Podčetrtek  

    in  se na novo imenuje 

- g. David Počivavšek, stanujoč Imeno 1 b, Podčetrtek 

 

2. V Odboru  za turizem se razreši: 

- g. Zdravko Počivalšek, stanujoč Olimje 58, Podčetrtek 

                  in se na novo imenuje 

- ga. Sabina Pavčnik, stanujoča Slake 7, Podčetrtek 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1231-VIRŠTANJ; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo in povedala, da se na navedeni parceli v k. o. Virštanj  

predlaga ukinitev statusa javnega dobra, po ukinitvi javnega dobra pa bo za navedeno 

nepremičnino možen promet oz. menjava. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Sprejme se sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Virštanj. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

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

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo in povedala, da se na navedeni parceli št. 553/2 v k. o. 

Sodna vas  predlaga ukinitev statusa javnega dobra, po ukinitvi javnega dobra pa bo za 

navedeno nepremičnino možen promet oz. menjava. 
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G. Gobec je dejal, da je nasplošno pri ukinitvah statusa javnega dobra potrebno drugače 

upoštevati tiste občane, ki so odstopili svoje dele zemljišč za gradnjo cest. Od nekaterih 

občanov smo za gradnjo dobili ogromno zemljišč, tudi pri pokopališču Sv. Ema. 

  

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Sprejme se sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sodna vas. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1212 – NEZBIŠE; 

 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo in povedala, da se na navedeni parceli št.  655/10 in 

655/11 v k. o. Nezbiše  predlaga ukinitev statusa javnega dobra, po ukinitvi javnega dobra pa 

bo za navedeno nepremičnino možen promet oz. menjava. 

 

G. Lončarič je dejal, da je pri ukinitvah javnega dobra interes občana oz. stranke v ozadju. S 

ceno težko reguliramo, zato je boljše, da ne ukinemo, dokler ta isti občan ne pristane na neko 

zadevo, ki je potrebna z vidika občine. 

 

Ga. Jurjec je odgovorila, da se v tem primeru lahko ukine, saj ukinitev še ne pomeni prodaje 

oz. zamenjave zemljišča. 

 

G. Gobca je nadalje zanimalo, ali so te stranke potem primorane kupiti zemljišče, na katerih 

se ukine javno dobro. 

 

Ga. Jurjec je odgovorila, da se v nasprotnem primeru pač objekt, ki je na javnem dobru ali ob 

njem ne more legalizirati. 

  

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 

  

Sprejme se sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Nezbiše. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

POSLOVNO POROČILO JZ OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK ZA LETO 2014; 

 

G. Pepevnik, ravnatelj OŠ Podčetrtek je podal podrobno poslovno poročilo za leto 2014, ki je 

bilo posredovano tudi z gradivom za sklic seje.  

Nadalje je podrobneje predstavil projekt »Gibanja« v šoli ter pomen nadstandardnega 

poučevanja športne vzgoje v OŠ Podčetrtek. 

Podal je tudi poročilo glede izvedba projekta Energetska sanacija OŠ Podčetrtek ter prihranke 

oz. učinke ob izvedbi te investicije.  
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Predstavil je tudi finančno poslovanje šolskega sklada ter njegov namen delovanja. 

 

G. Juričan je dejal, da vidi, da delo v šoli poteka nemoteno in se zahvalil vsem za dobro delo 

in sodelovanje. 

 

G. Gobec je bil zadovoljen nad podanim poročilom in dejal, da se otroci sploh ne zavedajo, 

kaj vse imajo. Moti ga edino to, da danes nobeden več ne bi naredil nič zastonj in da si vsi vse 

beležijo, kar delajo. 

 

G. Šelekar je podal prošnjo, da bi se v naslednjem letu podalo poročilo glede kurilne sezone 

in pregleda stroškov. 

 

G. Gobec je podal vprašanje glede energetske sanacije v Pristavi ? 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

POROČILO O POSLOVANJU LTO TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, 

KOZJE, GIZ, ZA LETO 2014; 

 

 

G. Misja Boštjan je podal uvodno obrazložitev k delovanju Turizma Podčetrtek. Predstavitev 

je bila predstavljena tako v tekstualnem gradivu, ki so ga člani občinskega sveta prejeli po 

pošti in v obliki prezentacije na sami seji. 

 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 

ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN PODČETRTEK ZA LETO 2014; 

 

G. Razboršek je podal uvodno poročilo iz priloženega gradiva. 

 

G. Juričana je zanimalo, ali je bil denar od kršitev izterjan ? 

 

G. Razboršek je odgovoril, da so zadeve predložene FURS-u. 

 

G. Gobec je dejal, da pri delu medobčinskega inšpektorata pogreša samoinciativnost in 

sodelovanje s pristojnimi (predsedniki KS, občani…). Meni, da je potrebno storiti še marsikaj, 

on se je že boril za prehod v Pristavi, a ga verjetno ne bo, dokler se ne bo zgodila nesreča. 

Tudi z inšpektoratom za kmetijstvo je potrebno bolj sodelovati oz. urgirati na njih, da se 

zadeve uredijo in jih ne samo obveščati. 

 

G. Razboršek je odgovoril, da so vsak torek in četrtek prisotni v prostorih občine in se lahko 

vsi oglasijo, da se dogovorijo o zadevah, ki jih je potrebno rešiti. 
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K 12. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Gobec je podal vprašanje, ali se bo sprejel sklep za postavitev znaka ? 

 

Ga. Novak je odgovorila, da za prepoved vožnje je brezveze postavitev znaka, saj bi morali 

imeti v tem primeru tehnico. 

 

G. župan je dejal, da se bo v kratkem postavila tehnica. 

 

G. župan je na koncu seje podal še poročilo o aktualnih delih na območju občine, glede 

finančne konstrukcije vodovoda, saj še vedno nismo prejeli vseh sredstev s strani države, da 

smo naročili PZI projekte za sanacije plazov, ki smo jih prijavili na ministrstvo ter o 

aktivnostih glede Vonarskega jezera. 

 

G. Gobec je na koncu seje povabil vse svetnike na otvoritev ceste v Jerčinu, ki smo jo v 

lanskem letu uspešno zaključili skupaj z občino Rogaška Slatina. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:        ŽUPAN 

Mojca AMON       Peter MISJA   

          
           


