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Z A P I S N I K 

 
13. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo 24. avgusta   

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

 

 

PRISOTNI: g. Zlatko Juričan, mag. Marko Jurak, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. 

David Počivavšek, g. Blaž Šelekar, g. Vladimir Hrovatič, g. Marjan Aralica, ga. Ana Koprivc, 

župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST: ga. Darija Štraus Trunk, g. Aleš Drozg  in g. Gojko Lončarič 

 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 13. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in  podal predložen 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 12. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne  seje in 2. korespondenčne seje  Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek; 

3. Poročilo o realizaciji proračuna občine Podčetrtek za čas od 01. 01. do 30. 06. 2016; 

4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2016; 

5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231-Virštanj: 

6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1220-Roginska Gorca; 

7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219-sodna vas; 

8. Pobude in vprašanja; 

9. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE  in 2. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA 

SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 12. redne seje  občinskega sveta  v obravnavo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 12. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

G. župan je nato podal v razpravo zapisnik 2. Korespondenčne seje občinskega sveta. 

 

G. Aralica se ni strinjal s sprejetim sklepom, saj v njem piše morebitna razlika sredstev se 

zagotovi v letu 2017. 
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G. župan je pojasnil, da je bil navedeni sklep sprejet zato, ker so bile vse prejete ponudbe 

višje od načrtovanih sredstev v proračunu. Zdaj smo izvedli nov razpis, popis racionalizirali in 

v tem času imamo že znano najugodnejšo ponudbeno ceno v višini 215.000,00 EUR. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 1 

 

Sprejme se zapisnik 2. korespondenčne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 12. REDNE SEJE in 2. KORESPONDENČNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je prav tako podal v razpravo priloženo poročilo o realizaciji sklepov. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje in 2. korespondenčne seje 

občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA ČAS OD 01. 01. 

DO 30. 06. 2016; 

 

G. Župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da polletna realizacija prikazuje realizacijo 

občinskega proračuna v prvi polovici leta na prihodkovni in odhodkovni strani. Realizacija na 

prihodkovni strani je bila v višini 46,2 %, davčni prihodki so bili realizirani v višini 48,8 %, 

od tega je bila dohodnina zbrana v višini 50 % . Nekoliko nižji so investicijski prihodki, ker 

so investicije še v teku in se bodo zahtevki izstavili po zaključku investicije. 

Prav zaradi tega, ker še investicije niso zaključene, so v teku izvajanja, je realizacija na 

odhodkovni strani samo 40,6 %. Odplačilo  dolgoročnih kreditov pa poteka nemoteno in 

tekoče. V nadaljevanju je navedel investicije, ki so se izvedle oz. se še izvajajo. Povedal je še, 

da so sredstva proračunske rezervacije porabljena in da so v njej zajeti stroški sanacije plazov. 

 

G. Aralico je zanimalo, kdaj je predvideno dokončanje oz. izvedba zavijalnega pasu v 

Pristavi. 

 

G. župan je odgovoril, da je sama investicija v pristojnosti Direkcije RS in je tik pred izvedbo 

razpisa. 
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K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2016; 

 

 

G. župan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

 

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

podal uvodno obrazložite. Predsednik je dejal, da so prispeli predlogi za podelitev plakete 

občine, priznanja in denarne nagrade, kot je razvidno iz zapisnika komisije.. Dejal je, da sta 
dva med predlaganimi Kulturno društvo Zvon in Košarkarski klub Podčetrtek, že prejela 
priznanje denarno nagrado, Košarkarski klub Podčetrtek v letu 2006 in  Kulturno društvo 
Zvon v letu 2007, zato se jima istovrstno priznanje ponovno ne  podeli, glede na prakso iz 
preteklosti.  
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep in to predlagajo tudi občinskemu svetu, da se 
podeli: 

 
- priznanje občine g. Martinu Vrenku, stan. Sedlarjevo 23, p. Buče, za uspešno 
večletno delovanje v krajevni skupnosti in aktivno delovanje na drugih področjih. 
 
-denarno nagrado Športnemu klubu Virštanj, za  večletno  aktivno  in uspešno 
delovanja.                  
 
- plaketa občine se podeli mag. Darku Pepevniku, stan. Pristava pri Mestinju 40 c, p. 
Pristava pri Mestinju, za dolgoletno uspešno delo na vzgojno izobraževalnem 
področju in aktivno vsestransko delovanje na drugih področjih. 
 
V nadaljevanju je še predlagal podelitev posebnega priznanja – plakete občine Podčetrtek, 
katero se v skladu z določili 15. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek 
lahko podeli brez razpisa posamezniku,  podjetju, organizaciji, društvu itd., ob prazniku ali 
drugi svečani priložnosti.  O podelitvi takšnega priznanja odloči občinski svet na predlog  
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer družbi  TERME OLIMIA 
d. d., Zdraviliška cesta 24, p. Podčetrtek,  ki letos praznuje 50 let uspešnega delovanja.  
 
Zato se Občinskemu svetu predlaga podelitev posebnega priznanja, plakete občine,   
družbi Terme Olimia, d. d., s sedežem Zdraviliška cesta 24, p. Podčetrtek,  za  50-let 
uspešnega delovanja in njihov prispevek k vsestranskemu  razvoju območja občine 
Podčetrtek in širše.  
 
 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Občinski svet podeljuje za leto 2016 priznanje občine Podčetrtek: 

 

1. PLAKETO OBČINE 

- mag. Darku Pepevniku, stan. Pristava pri Mestinju 40 c, p. Pristava pri 

Mestinju, za dolgoletno uspešno delo na vzgojno izobraževalnem področju in 
aktivno vsestransko delovanje na drugih področjih 

 

      2.  PRIZNANJE OBČINE 

-  g. Martinu Vrenku, stan. Sedlarjevo 23, p. Buče, za uspešno večletno 

delovanje v krajevni skupnosti in aktivno delovanje na drugih področjih. 
 

3. DENARNO NAGRADO 
- Športnemu klubu Virštanj, za  večletno  aktivno  in uspešno delovanja.  

 
4. POSEBNO PRIZNANJE, PLAKETO OBČINE               

- družbi Terme Olimia, d. d., s sedežem Zdraviliška cesta 24, p. Podčetrtek,  za  
50-let uspešnega delovanja in njihov prispevek k vsestranskemu  razvoju 
območja občine Podčetrtek in širše.  

 
 

K 5. točki dnevnega reda: 

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

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev javnega dobra 

na parc. št. 1396/6 v k. o. Virštanj, ker po tej parceli ne poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi 

javnega dobra bo za navedeno nepremičnino možen promet oz. menjava z lastnikom 

zemljišča, po katerem danes v naravi poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1220-ROGINSKA GORCA: 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev javnega dobra 

na parc. št. 2371/1 in 2371/5  v k. o. Roginska gorca, ker po teh parcelah ne poteka več 

lokalna cesta. Po ukinitvi javnega dobra bo za navedeno nepremičnino možen promet oz. 

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

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1220 – Roginska gorca. 
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K 7. točki dnevnega reda: 

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

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev javnega dobra 

na parc. št. 496  in 497  v k. o. Sodna vas, ker po teh parcelah ne poteka več lokalna cesta. Po 

ukinitvi javnega dobra bo za navedeno nepremičnino možen promet oz. menjava z lastnikom 

zemljišča, po katerem danes v naravi poteka lokalna cesta. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

/ 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je dejal, da bo letos podelil dva priznanja župana in sicer Danijelu Sovincu in 

Srednji šoli za gostinstvo Celje. 

 

Kot drugo pa je predlagal, da občinski svet sprejme sklep, da se v proračunu občine 

Podčetrtek za leto 2016 zagotovijo dodatna sredstva v višini 23.297,00 EUR za investicijo 

Posodobitev športnega igrišča v Pristavi pri Mestinju s pomožno stavbo za šport. Zneske v 

proračunu in NRP bi  uskladili v 2. rebalansu proračuna, investicijo pa bi prijavili na razpis 

Ministrstva za šolstvo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 8 

PROTI: 0 

 

V proračunu občine Podčetrtek za leto 2016 se zagotovijo dodatna sredstva v višini 

23.297,00 EUR za investicijo Posodobitev športnega igrišča v Pristavi s pomožno stavbo 

za šport. Na prihodkovni in odhodkovni strani pa se postavka poveča še za planirana 

sredstva MŠŠ v višini 39.316,48 EUR. Celotna vrednost investicije tako znaša 87.613,48 

EUR. Sredstva se bodo zagotovila v rebalansu s prerazporeditvami in več zbranih 

sredstev na prihodkovni strani. Zneski in NRP se uskladijo v 2. rebalansu proračuna 

občine Podčetrtek za leto 2016. 
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V nadaljevanju je župan podal še informacijo o delih v teku in o predvidenih otvoritvah 

investicij. 

 

G. Juričan je opozoril na ugreznjeno cesto proti Rudnici. 

 

Go. Pavčnik je zanimalo, kaj se dogaja v zvezi z gradom. 

 

G. župan je odgovoril, da smo našo vrednost potrdili in da so problem 2 oz. 3 parcele, ki so v 

lasti Sklada kmetijskih zemljišč. Potencialni investitor pa želi zgraditi hotel s 5 zvezdicami. 

Povedal je še, da je objavljeno javno naznanilo za OPN in javno naznanilo za OPPN za 

Vonarsko jezero ter da je možen vpogled in razprava do 23. septembra 2016. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.27 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


