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Z A P I S N I K 

 
7. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo  26. avgusta  

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

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, mag. Marko Jurak, ga. Ana Koprivc, g. Marjan Aralica, g. Blaž 

Šelekar, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. David Počivavšek, g. Aleš Drozg, g. 

Vladimir Hrovatič, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL ODSOTNOST: mag. Darija Štraus Trunk, g. Gojko Lončarič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 7. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek in 

predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme. 

 

Nato je  podal dnevni red v razpravo. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 6. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje 

pri Jelšah in Kozje – druga obravnava; 

4. Predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek - druga obravnava; 

5. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015; 

6. Investicija izgradnje fekalne kanalizacije in tipske čistilne naprave Sv. Ema; 

7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2015; 

8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Razvojna 

agencija Sotla; 

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

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

11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 Lastnič; 

12. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1230 Imeno; 

13. Pobude in vprašanja; 

14. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predložen zapisnik 6. redne seje občinskega sveta v razpravo. 

 

G. Aralica je prišel na sejo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 
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Sprejme se zapisnik 6. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ROGAŠKA SLATINA, 

ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE – druga obravnava; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je navedeni Odlok že bil sprejet v prvi 

obravnavi in da do današnje seje ni bila podana nobena pripomba s strani občinskih svetov 

ostalih občin. Zato je predlagal, da se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje 

pri Jelšah in Kozje sprejme v drugi obravnavi. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah 

in Kozje, v drugi obravnavi. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK- druga 

obravnava; 

 

G. župan je povedal, da je za sprejem pripravljen Odlok o podeljevanju priznanj, v katerem je 

v skladu s podano pobudo v prvi obravnavi, popravek  v 9. členu. V 9. členu se namesto 

»zadnjega leta« napiše »krajšem obdobju«. Prav tako pa denarna nagrada kot priznanje ostane 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

Sprejme se predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek, v drugi 

obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2015; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev iz priloženega gradiva. Povedal je, da do konca leta 

niso bila nakazana EU sredstva za vodooskrbo, prav tako se za ta znesek niso poravnali računi 

za omenjeno investicijo, kar pomeni manjšo realizacijo proračuna v letu 2014 in posledično 

višjo realizacijo v letu 2015. Prerazporedila so se tudi sredstva iz konta dohodnine na konto 

finančna izravnava in na sredstva za investicije iz 23. člena. Skupen znesek ostaja enak. Prav 

tako se bodo manjše prerazporeditve uskladile v rebalansu proračuna za leto 2015. 

Tudi na odhodkovni strani je realizacija 45,7 %. V posebne delu so manjše prerazporeditve, 

realizacija posameznih postavk pa je razvidna v priloženem tabelaričnem delu posebnega dela 

proračuna. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

INVESTICIJA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE IN TIPSKE ČISTILNE NAPRAVE 

SV. EMA; 

 

G. župan je povedal, da je občina izvedla javni razpis za izbor izvajalca del za investicijo 

»fekalna kanalizacija in ČN Sv. Ema«, ker je menila, da se bo tekom leta pojavil kakšen 

razpis s strani MGRT, na katerega bi se lahko prijavili. A le-tega ni bilo. Z izvedenim javnim 

naročilom pa smo prišli do najugodnejšega ponudnika za investicijo v višini 400.000,00 EUR, 

kar je dosti manj od projektantske vrednosti. Zato predlagamo občinskemu svetu, da v prvi 

fazi izvedemo z lastnimi sredstvi samo izgradnjo kanalizacijskih vodov brez čistilne naprave. 

Vrednost tovrstnih del ocenjujemo na cca 250.000,00 EUR. V letu 2015 bi tako zagotovili 

150.000,00 EUR lastnih sredstev (del iz takse) ter razliko v višini 100.000,00 EUR v letu 

2016. V sled tega predlaga občinskemu svetu v sprejem sklep, na osnovi katerega se bodo 

zadeve upoštevale v rebalansu proračuna za leto 2015 in proračunu občine Podčetrtek za leto 

2016. 

 

Ga. Koprivc je menila, da je to pametna odločitev in da bo predlog sklepa podprla. 

 

G. Juričan je prav tako dejal, da podpira predlog sklepa, če ni druge variante je pač potrebno 

zgraditi z lastnimi sredstvi. 

 

G. Gobec je dejal, da podpira izvedbo investicije po predlagani dinamiki, saj je na območju 

KS Pristava pri Mestinju. 

 

 

 

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

ZA: 10 

PROTI:  

 

V rebalansu proračuna za leto 2015 se uskladi naziv in vrednost investicije »Izgradnja 

fekalne kanalizacije in ČN Sv.Ema. Novi naziv investicije je »Izgradnja fekalne 

kanalizacije«, ki se izvede z lastnimi sredstvi v obdobju dveh let in sicer v letu 2015 v 

višini 150.000,00 ter razlika 100.000,00 EUR v letu 2016. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2015; 

 

G. župan je povedal, da je bil objavljen javni za podelitev priznanj občine Podčetrtek za leto 

2015 in predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

G. Hrovatič je podal uvodno poročilo o pregledu prispelih predlogov in proučitvi le-teh, za 

predložitev predloga sklepa o podelitvi priznanj v letu 2015. 

Seznam vseh prejetih predlogov z obrazložitvami je v prilogi gradiva za to točko. 

Komisija pa je sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga podelitev denarne nagrade 

Turističnemu društvu Podčetrtek, podelitev priznanja g. Emilu Petku in ge. Faniki Vajdič. 

Prav tako pa je sprejela odločitev, da se občinskemu svetu predlaga, da se plaketa občine ne 

podeli, ker podani predlogi ne vsebujejo dovolj tehtnih razlogov in utemeljitev, ki bi 

utemeljevali podelitev plakete občine.  

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0  

 

Občinski svet podeljuje za leto 2015 priznanja Občine Podčetrtek in sicer: 

 

1. PRIZNANJE OBČINE 

 

- G. Emilu Petku, gostilna Virštanj Banovina, za uspešno večletno delovanje v 

kraju in širše, ter sodelovanje z društvi pri organizaciji različnih prireditev.  

 

- Ge. Faniki Vajdič, roj. 11. 12. 1966, stanujoč Prelasko 12, Buče, za dolgoletno 

uspešno delo v društvih na različnih področjih. 

 

2. DENARNA NAGRADO 

 

- Turističnemu društvu Podčetrtek, za 110 let aktivnega in uspešnega delovanja. 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA; 
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G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prav tako 

podal uvodno poročilo in povedal, da je Komisija na svoji 2. Korespondenčni seji obravnavala 

vlogo za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla. Vloga go. Bojane 

Žaberl je bila edina prispela. Vloga je bila popolna, zato so sprejeli sklep, da se občinskemu 

svetu predlaga, da poda soglasje k imenovanju ge. Bojane Žaberl, Gallusova ulica 6, Šmarje 

pri Jelšah, za direktorico Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, za 4-letno mandatno 

obdobje. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Občinski svet občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju ge. Bojane Žaberl, 

stanujoče Gallusova ulica 6, Šmarje pri Jelšah, za direktorico Javnega zavoda razvojna 

agencija Sotla za 4-letno mandatno obdobje. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

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

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 

Pristava. Po odmeri dela lokalne ceste LC 317 031 v Nezbišah se predlaga ukinitev javnega 

dobra, zemljišča parc. št. 1356/9, 1354/11, 1354/8 v k. o. Pristava, ker po teh parcelah ne 

poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra pa bo možen promet oz. menjava z 

lastnikom zemljišča, po katerem danes poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

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

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

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

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 

Nezbiše. Po odmeri dela lokalne ceste LC 317 031 v Nezbišah se predlaga ukinitev javnega 

dobra, zemljišča parc. št. 652/9, 655/5, 668/3, 668/4, 670/2, 655/7 vse v k. o. Nezbiše, ker po 

teh parcelah ne poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra pa bo možen promet oz. 

menjava z lastnikom zemljišča, po katerem danes poteka lokalna cesta. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  
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Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1241 – LASTNIČ; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 

Lastnič. Po odmeri dela lokalne ceste LC 317 151 in LC 181 081 se predlaga ukinitev javnega 

dobra, zemljišča parc. št. 1692/5, 1684/8 in 1684/9 v k. o. Lastnič, ker po teh parcelah ne 

poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra pa bo možen promet oz. menjava z 

lastnikom zemljišča, po katerem danes poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1230 – IMENO; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno poročilo k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 

Imeno. Po odmeri dela lokalne ceste LC 317 111 v Imenski gorci se predlaga ukinitev javnega 

dobra, zemljišča parc. št. 1867/12, 1867/13 in 1894/4 v k. o. Imeno, ker po teh parcelah ne 

poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra pa bo možen promet oz. menjava z 

lastnikom zemljišča, po katerem danes poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1230 – Imeno. 

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

/ 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je podal poročilo o aktivnostih, ki se odvijajo po občini. Povedal je, da bo 6. 

septembra 2015 tradicionalno Srečanje na mostu v Sedlarjevem, ter 11. septembra 2015 ob 

18.00 uri slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2015. 
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Povedal je, da se je oz. se bo realiziralo, kar nekaj plazov. Med njimi tudi 2 večja in sicer plaz 

v Dobležičah in plaz Čokoladnica-Olimje- Zakošek. Ostane še plaz Roginska gorca in cesta v 

Cmereški gorci. Pričelo se je z urejanjem potoka v zgornjem delu trga, uredil se je plaz pri 

Orteniji ter razširilo cestišče. Dejal je še, da se intenzivno dela na projektu gradu. 

 

Povedal je, da je narejena projektna dokumentacija za kolesarsko stezo med občino Šmarje pri 

Jelšah do Podčetrtka oz. od Dola do Pristave. Zato predlaga, da se odpre postavka za izvedbo 

investicije, za katero bomo letos zagotovili 15.000,00 EUR in razliko v letu 2016. 

Predlaga, da se za to sprejme sklep: 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI:  

 

V proračunski postavki 130041 izgradnja kolesarskih stez v občini, se odpre konto 

420401-novogradnje, na katerem se v letu 2015 namenijo sredstva v višini 15.000,00 

EUR za začetek investicije izgradnja kolesarske poti na območju Pristave pri Mestinju. 

Razlika sredstev v višini 35.000,00 EUR se zagotovi v letu 2016. Prerazporeditev se bo 

upoštevala v rebalansu proračuna. 

 

G. Drozg je podal vprašanje glede plazu na cesti Nezbiše-Rogaška Slatina. 

 

G. župan je odgovoril, da je to na območju občine Rogaška Slatina. 

 

Ga. Pavčnik je povedala, da je kolesarska steza dostikrat zelo umazana. 

 

G. župan je odgovoril, da bomo o tem obvestili inšpektorja. 

 

Ga. Koprivc je menila, da je v Pristavi preozko cestišče in da se znak pri vstopu v naselje 

Pristava iz smeri Stranja vedno podira. 

 

G. župan je odgovoril, da je tam omejitev 50 in da če vozniki vozijo po omejitvah ni 

nobenega podiranja znakov. 

 

Go. Hrovatiča je zanimalo, zakaj se ne naredi priključek na cesto. 

 

G. župan je odgovoril, da je to že dalj časa obljubljeno in da upa, da se bo realiziralo v 

naslednjem letu. Povedal je še, da smo v ta namen odkupili tudi zemljišče oz. 2 hiši. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:          ŽUPAN 

Mojca AMON        Peter MISJA   


