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Z A P I S N I K 

 
11. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 21. aprila  

2016  ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59. 

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, mag. Marko Jurak,  g. Blaž Šelekar, ga. Sabina Pavčnik, g. 

Srečko Gobec, g. David Počivavšek, g. Aleš Drozg, g. Vladimir Hrovatič, g. Marjan Aralica, 

g. Gojko Lončarič, ga. Ana Koprivc, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST: ga. Darija Štraus Trunk 

 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 11. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in predlagal, da se 7. Točka dnevnega reda umakne iz današnje seje, ker ni prisotnega 

inšpektorja (ostale točke se ustrezno preštevilčijo) ter podal predložen dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne  seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2015; 

4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016; 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Ljudska 

univerza Rogaška Slatina; 

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana uprave Ustanove kulturno umetnostnega 

spomenika samostanskega kompleksa Olimje; 

7. Pobude in vprašanja; 

8. Razno. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 10. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 10. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 
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K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. REDNE SEJE in 1. KORESPONDENČNE SEJE 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je prav tako podal v razpravo priloženo poročilo 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 10. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK 

ZA LETO 2015; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je bilo leto 2015 manj investicijsko 

intenzivno, predvsem zaradi dejstva, ker ni bilo nobenih ustreznih razpisov za sofinanciranje z 

EU sredstvi. Poslovanje je bilo uspešno, kljub temu, da so se izvajale investicije z lastnimi 

sredstvi. 

 

Ga. Kajba, članica Nadzornega odbora je podala poročilo odbora, ki se je sestal 11. aprila 

2016 na svoji seji. Povedala je, da so v letu 2015 pregledali poslovanje KS Olimje, investicijo 

Energetska sanacija OŠ Podčetrtek in pregledali razpis za turistična društva ter da bodo 

nadaljevali s pregledom oz. revizijo tudi v letu 2016. 

Nadzorni odbor se strinja, da vsebuje odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2015 vse potrebne elemente in razkritja ter da predstavlja smotrno in 

namensko porabo proračunskih sredstev v letu 2015. 

 

G. župan je neto podal Odlok o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2015 

v razpravo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2015. 
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K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 

2016; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev k Odloku o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za 

leto 2016. Povedal je, da so se na osnovi novega izračuna zneskov  primerne porabe, 

dohodnine in finančne izravnave  za leto 2016, posredovano z Ministrstva za  finance,    

zneski ustrezno uskladili. Za občino  znižanje ni imelo finančnih posledic, ker se je pri 

pripravi proračuna upošteval nižji znesek glavarine na prebivalca. Znesek dohodnine se je 

tako povečal, zmanjšala  pa so se sredstva finančne izravnave za približno enaki znesek.  

Pri pripravi rebalansa se je upoštevalo tudi dejstvo, da je bil prenos sredstev večji, kot smo ga 

planirali pri pripravi proračuna, zato so se lahko v proračun vključile nove investicije, na 

osnovi že izvedenih javnih razpisov pa so se  planirane investicije finančno uskladile. 

Na prihodkovni strani so se  poleg uskladitve  dohodnine in finančne izravnave, nekoliko 

znižali transferni prihodki. Ker ni razpisov  za sofinanciranje  investicij, se  bo investicija  

Kolesarska steza Imeno-Olimje izvedla z lastnimi sredstvi, zato  smo zmanjšali transferne 

prihodke za 100.000,00 €.  

Na prihodkovni strani pa se povečuje vračljivi del 23. člena ZFO, za 3% sredstev, katere 

država zagotavlja lokalni skupnosti za investicije v lokalno javno infrastrukturo in investicije 

posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Od 5%, 

katerih bi morala država zagotoviti, se 2% sredstev zagotavljata v obliki transfera iz 

državnega proračuna (ta sredstva so že vključena v proračun za rekonstrukcije cest iz 23. 

člena); 3% sredstev pa zagotavlja država v obliki odobritve dodatnega vračljivega dela  občin 

v proračunu države, katero pa se ne šteje v skupno kvoto zadolžitve občine.  In ta sredstva so 

se vključila v rebalans. 

 

Na odhodkovni strani pa so se v rebalansu vključile naslednje investicije: 

- Pri postavki 11004 Center za promocijo Šmarsko-virštanjskih vin in.. se je vključil 

nakup zgradbe Banovina v višini 45.000,- € 

- Sredstva pri postavki Rekonstrukcija LC iz 23. člena so se uskladila z razpisom 

- Dodaja se postavka Rekonstrukcija LC Polje/Sotli-Buče, katera se financira iz lastnih 

sredstev v višini 66.500,- € 

- Prav tako se vključuje nova postavka in sicer Pločnik Sv. Ema, katerega investicija se 

bo izvajala v dveh letih, delno pa se sofinancira iz državnega proračuna, kar je 

razvidno v NRP 

- V višini 8.500,- € se vključi projektna dokumentacija za Širokopasovno omrežje. 

- Pri sofinanciranju turističnih projektov se povečuje postavka za projektne 

dokumentacije  

- Postavka Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek se znižuje za 25.000,- €, ta sredstva pa 

se namenijo za Vodovod Olimje (povečuje se postavka Izgradnja vodovodov) 

- Sredstva, katera se pridobijo z vračljivim delom iz 23. člena pa se namenijo v celoti za 

Ureditev zgornje etaže vrtca. 

- Postavke pri krajevnih skupnostih so se povečale  za prenos sredstev vsake posamezne 

KS. 

Posamezne manjše prerazporeditve so razvidne v tabeli posebnega dela proračuna. 

Rebalans proračuna je uravnotežen in zato je predlagal članom občinskega sveta, da ga 

sprejmejo.. 
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G. Aralica je prišel na sejo. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI:  

 

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JZ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala da se Odlok o ustanovitvi JZ LU 

Rogaška Slatina spreminja v delu, ki se nanaša na širitev dejavnosti, in sicer na področje 

izvajanja programov socialne vključenosti. S to dejavnostjo bo zavodu omogočeno 

kandidiranje preko razpisov EU in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Predlagala je tudi, da se Predlog sprememb Odloka obravnava po skrajšanem 

postopku. 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI:  

 

Sprejme se Odlok o Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. obravnavi. 

 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI:  

 

Sprejme se Odlok o Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina v 2. obravnavi. 
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K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE USTANOVE KULTURNO 

UMETNOSTNEGA SPOMENIKA SAMOSTANSKEGA KOMPLEKSA OLIMJE; 

 

 

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

sedanjim članom Fundacije poteče mandat 16. aprila 2016 in je zato potrebno imenovati 

novega člana za naslednje mandatno obdobje. Glede na to, da  lahko ponovno  imenovana ista 

oseba, predlaga komisija župana g. Petra MISJO, ki je podal tudi predhodno pisno soglasje. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI:  

 

Občinski svet Občine Podčetrtek imenuje za člana uprave fundacije Ustanove kulturno 

umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje župana Občine Podčetrtek, 

g. Petra Misjo, stanujoč Imenska gorca 6 d, 3254 Podčetrtek, za 4-letno mandatno 

obdobje.  

 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

/ 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

G. župan je svetnike seznanil s prejetim dopisom Društva vinogradnikov Virštanj-Kozjansko, 

ker je bilo naslovljeno tudi na občinski svet. Prav tako jim je obrazložil kaj jim je v dopisu 

odgovoril in podal argumente na takšno odločitev. Dopisa sta bila svetnikom predložena na 

mizo za sejo občinskega sveta. Poudaril je tudi, da se občina vseskozi trudi, da bi obnovili 

objekt Banovine, saj je zato predviden tudi nakup objekta s strani KZ Šmarje pri Jelšah. V 

nadaljevanju je še povedal, da smo se skupaj z ostalimi partnerji in vodilnim partnerjem 

občino Zaprešič prijavili na razpis Interreg. 

 

G. Šelekar je podal vprašanje glede namena objekta. Naši kletarji ne morejo zagotavljati 

kvalitete vina čez leto, ker nimajo hladilnic, sprašuje se, ali obstaja ta varianta v tem objektu ? 

 

 

G. Lončarič sprašuje, ali bo v objektu možno tudi imeti vina za prodajo ? 

 

G. župan je odgovoril, da ima vsak večji kletar oz. vinogradnik hladilno napravo v svoji kleti 

ter da bo v objektu poleg večnamenskega prostora tudi vinoteka. 

 

G: Aralica je opozoril, da po Cesti na grad vozijo težki tovornjaki, ki prevažajo hlodovino in 

se s tem uničuje cesta. 
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G. župan je odgovoril, da bomo posredovali dopis na GOZD Ljubljana in da se bomo z njimi 

dogovorili o sanaciji. 

 

G. župan je v nadaljevanju podal informacijo o plazu na gospodarskem poslopju Pristava pri 

Lesičnem 1, za katerega lastnik objekta Romih Sandi prosi za pomoč pri sanaciji. Zadeve si je 

ogledal tudi projektant, ki meni, da je sanacija tega objekta nesmiselna, ker je poškodovanost 

preobsežna. Zato je podal predlog za novogradnjo in se bi v tem primeru lastniku pomagalo s 

sredstvi proračuna. 

 

G. Jurak je povedal, da dejansko vleče cel del objekta in da so mlada družina, ki jim je 

potrebno na nek način pomagati. 

 

G. Gobec je prav tako podprl podan predlog, da se jim pomaga v primeru novogradnje. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI:  

 

Romih Sandija s stalnim bivališčem Pristava pri Lesičnem 1, 3261 Lesično, se ob 

morebitni novogradnji gospodarskega poslopja na osnovi osmega odstavka 13. Člena 

Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje občine Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 07/2012) 

oprosti plačila komunalnega prispevka. 

Ob gradnji se subvencionira pomoč v višini 5.000,00 EUR.  

 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.39 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


