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Z A P I S N I K 

 
14. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 20. oktobra   

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, 

ga. darija Štraus Trunk, g. Aleš Drozg, g. Gojko Lončarič župan Peter Misja ter člani 

občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  / 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 14. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in  predlagal umik 4. točke dnevnega reda, saj se mora predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah še uskladiti. Ostale 

točke se nato ustrezno preštevilčijo. Nato je podal predložen dnevni red s podano spremembo 

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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne  seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017-prva obravnava; 

4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob 

Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica (del 

KS Laporje) in Šmarje pri Jelšah; 

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 

službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode s streh v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 

Rogatec in Šmarje pri Jelšah; 

6. Predlog Sklepa s stališčem občine Podčetrtek o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo 

Republike Slovenije; 

7. Predlog Sklepa o izdaji mnenja h kandidatki za imenovanje ravnateljice JZ Osnovna 

šola Podčetrtek; 

8. Predlog Sklepa o izdaji mnenja h kandidatki za imenovanje ravnateljice JZ 

Glasbena šola Rogaška Slatina; 

9. Pobude in vprašanja; 

10. Razno.  

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA  OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 13. redne seje  občinskega sveta  v obravnavo. 

 

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

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 13. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 13. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017-PRVA 

OBRAVNAVA; 

 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev na osnutek proračuna za leto 2017 in povedal, da se je 

na osnovi navodil MF ter posredovanih podatkov pri pripravi prihodkovne strani proračuna 

upoštevala povprečnina na prebivalca  v višini 530 EUR. 

Pri tekočih prihodkih se planira, na osnovi posredovanih tabelaričnih izračunov, nekoliko 

višja dohodnina, vendar pa se  znižuje finančna izravnava. Ostali davki na premoženje  

ostajajo na ravni leta 2016.  

Zaradi  zmanjšanja sredstev v državnem proračunu za investicije, se investicije krčijo tudi v 

občinskih proračunih. Med transfernimi prihodki so tako planirana sredstva iz 23. člena  za 

Rekonstrukcijo LC (podrobna opredelitev cest bo podana pri predlogu proračuna)  , delež 

sofinanciranja za javna dela v višini 32.000 € ter delež sofinanciranja  skupnih  medobčinskih 

služb (CZ in redarska služba). Kljub temu pa se bo občina prijavila na možne razpise in zato 

so v proračunu oblikovane postavke ter zagotovljena lastna sredstva in predviden delež 

sofinanciranja.  

Tako se  planirajo naslednje investicije, s katerimi bi se lahko občina  prijavila na razpis, zato 

so med transfernimi prihodki planirana tudi ta sredstva (v NRP so razvidni deleži lastnih in 

EU sredstev pri vsaki posamezni investiciji). Gre za naslednje investicije: 

- Center za promocijo Šmarsko-virštanjskih vin (skupna prijava …) 

- Med postavkami turizma pa se planirata še dva projekta, katera bi se preko LAS 

prijavljala v sklopu prijave s sosednjimi občinami in sicer Kolesarsko omrežje in Vina 

Banovine . 
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K zgoraj omenjenim investicijam so v proračunu še naslednje  proračunske postavke za 

investicije: 

- Sanacija in ureditev knjižnice 

- Vonarsko jezero 

- Izgradnja  ČN in kolektorja  Podčetrtek 

- Investicije v športne objekte (dokončanje ureditve šp. objektov)  

- Končanje OPN 

- Izgradnja kanalizacije Škofja gora 

- Kolektor in zagon ČN Sv. Ema. 

Na odhodkovni strani so prikazani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in 

investicijski transferi. 

Pri tekočih odhodkih se planira v enaki višini kot letos,  prav tako tekoči transferi, znižujejo 

pa se investicijski odhodki.  

Med transfernimi odhodki, kateri se povečujejo,  so zajeti transferi  gasilskim društvom za 

investicije (znesek je enak, investicijski transfer za nabavo gasilskega avta za PGD Imeno v 

višini 30.000 EUR pa se prenese iz leta 2018 v leto 2017) in  investicijski transfer podjetju 

Simbio. V računu financiranja pa so prikazana planirana odplačila dolgoročnih kreditov, v 

letu 2017 pa se občina ne namerava  dodatno zadolževati.  

 

G. Jurak je prišel na sejo. 

 

Na koncu je še dejal, da bomo v občini nadaljevali z izgradnjo kolesarskih stez na tistih 

območjih, kjer bomo pridobili zemljišča ter podal osnutek Odloka o proračunu občine 

Podčetrtek za leto 2017 v razpravo. 

 

Ga. Koprivc je podala vprašanje glede zavijalnega pasu v Pristavi pri Mestinju in pločnika v 

Sodni vasi. 

 

G. župan je odgovoril, da zavijalni pas bo realiziran, za pločnik pa mora biti drugo leto 

podpisan sporazum glede sofinanciranja. 

 

Ga. Pavčnik je podala vprašanje glede drsališča, meni, da je potrebno ob drsališču urediti še 

WC in se sprašuje ali je možno, da se obnovijo sanitarje v pomožnem objektu ob igrišču ? 

 

G. župan je odgovoril, da bomo to preverili s šolo. 

 

Ga. Koprivc  je imela nadalje vprašanje glede gradu Podčetrtek. 

 

G. župan  je odgovoril, da lahko reče, da se bo nakup verjetno realiziral konec leta ali v 

začetku naslednjega leta. Kupec pa je pripravljen odšteti 300.000 EUR za grad, od tega ima 

občina 20 %. 

 

G. Hrovatič je podal vprašanje glede financiranja JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Meni, da je 

letni strošek 35.000 EUR + 9.500 EUR za nabavo knjig visok in ga zanima, kje in po 

kakšnem ključu je določeno financiranje knjižnice. 

 

Ga. Šelekar je odgovorila, da je občina dolžna zagotavljati knjižnično dejavnost sama, ali v 

sklopu zavoda, ki ga sofinanciramo. 

 

G. Hrovatič je nadalje podal vprašanje, ali lahko ta strošek zmanjšamo ? 
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G. župan je odgovoril, da bomo do drugega branja pregledali stroške in realizacijo za 

knjižnico Podčetrtek in preverili, koliko sredstev namenjajo ostale občine za opravljanje te 

dejavnosti. 

 

G. Aralico je zanimalo, ali bodo tiste postavke, ki še niso nič realizirane (v 9 mesecih), 

realizirane do konca leta, kot drugo pa je zahteval, da se izpišejo besede v tabelaričnem delu 

proračuna in ne kratice. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 11 

PROTI: 1 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o 

proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 v javno razpravo do vključno 15. novembra 

2016. 

 

Ga. Pavčnik je zapustila sejo. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA OSKRBE S PITNO 

VODO V OBČINAH BISTRICA OB SOTLI, KOZJE, PODČETRTEK, POLJČANE, 

ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, SLOVENSKA BISTRICA (DEL KS LAPORJE) IN ŠMARJE 

PRI JELŠAH; 

 
G. Lončarič, predsednik Odbora  za urejanje prostora je povedal, da so na svoji 3. redni seji 
obravnavali gradivo glede povišanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja in sicer oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne vode in 
padavinske odpadne vode s streh.  Na odboru so bili prisotni tudi predstavniki JP OKP 
rogaška Slatina, ki so podali razloge za povišanje cen. Občinskemu svetu predlagajo, da se 
omenjeni sklepi sprejmejo. 
 

G. Pirš je nato podal obrazložitev iz priloženega gradiva. Povedal je, da je v  skladu z Uredbo 

o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

podajamo v potrditev cene storitev na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja in sicer: 

 oskrbe s pitno vodo in 

 odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter padavinske odpadne vode s streh. 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja so cene oblikovane na podlagi elaborata o oblikovanju cen storitev 

javnih služb. 

Pravno podlago za oblikovanje predlaganih cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo predstavlja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 

109/2012) in Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB6 (Uradni list št. 39/206, 70/08, 108/09, 

48/12, 57/12).  Tako kot že do sedaj, so tudi predlagane cene enotne za celotno oskrbovalno 

območje, ki ga oskrbuje javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., kar je skladno z 

veljavnimi predpisi, mnenjem Računskega sodišča, na področju oskrbe s pitno vodo pa k 
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enotnim cenam zavezuje tudi pogodba pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, ki 

je bil pretežno financiran s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada.  
 
 
G. Gobec je dejal, da če odbor dobro deluje in dela, olajša delo občinskemu svetu. Zaveda 
pa se, da občani ne bodo navdušeni nad povišanjem cene. 
 
G. Aralica upa, da bo čim manj teh povišanj. 
 
G. župan je odgovoril, da so to posledice državne zakonodaje, ki jih mora javno podjetje 
OKP Rogaška Slatina planirati in upoštevati. 
 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 
Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu 
oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, 
Rogatec,Slovenska Bistrica ( del KS Laporje) in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo 
javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 
 
Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo: 
 
Cena omrežnine: 7,1196 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena vodarine:    0,5874 EUR/m³ (brez DDV) 
 

Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 01. 01. 2017. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH V 

OBČINAH BISTRICA OB SOTLI, KOZJE, PODČETRTEK, ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC 

IN ŠMARJE PRI JELŠAH; 
 

 
Obrazložitve in razprava so bili podani že pri prejšnji točki dnevnega reda. 
 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 
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Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v višini 
cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah 
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki 
ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 
 

Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:  
 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode: 
 
Cena omrežnine:  2,4000 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena odvajanja:   0,1283 EUR/m³(brez DDV) 
 

2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh 
 

Cena omrežnine:  0,0835 EUR/m³(brez DDV) 
 
Cena odvajanja:    0,0515 EUR/m³(brez DDV) 
 
 

3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami 

 

Cena omrežnine:                                       0,6201 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena povezana z greznicami oz. MKČN:    0,3472 EUR/m³(brez DDV) 
 
 
 

4. čiščenje komunalne odpadne vode 
 

Cena omrežnine: 4,1008 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena čiščenja:    0,4026 EUR/m³(brez DDV) 
 
 

5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
 
Cena omrežnine: 0,0667 EUR/m³ (brez DDV) 

 
Cena čiščenja:    0,0847 EUR/m³(brez DDV) 
 
 
 

Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 01. 01. 2017. 
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K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA S STALIŠČEM OBČINE PODČETRTEK O VPISU PRAVICE DO 

PITNE VODE V USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE; 
 

G. Lončarič, predsednik Odbora  za urejanje prostora je povedal, da so na svoji 3. redni seji 
obravnavali tudi predlog sklepa glede stališča občine Podčetrtek o vpisu pravice do pitne 
vode v ustavo Republike Slovenije. 
 
 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme sklep v zvezi s stališčem občine Podčetrtek o 

vpisu pravice do pitne vode v ustavo RS. 
 
 
 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IZDAJI MNENJA H KANDIDATKI ZA IMENOVANJE 

RAVNATELJICE JZ OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK; 

 

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

uvodno obrazložitev in povedal, da so na seji obravnavali gradivo, ga pregledali in sprejeli 

sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje h kandidatki Sonji Švajger, 

stanujoči Kozje 167, 3260 Kozje, za ravnateljico JZ Osnovno šolo Podčetrtek.  

Kandidatka izpolnjuje vse zakonske pogoje in je že osem let opravljala naloge pomočnice 

ravnatelja. 

 

G. Juričan se je strinjal s podanim predlogom. 

 

G. župan je še dopolnil, da smo s strani občine imeli do sedaj že zelo konstruktivno 

sodelovanje in jo podpira. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje pozitivno mnenje h kandidatki Sonji Švajger, roj. 

23. 04. 1974, stanujoča Kozje 167, p. Kozje, za ravnateljico JZ Osnovna šola Podčetrtek. 
 
Prijavljena kandidatka ga. Sonja Švajger izpolnjuje vse zakonske pogoje. Kandidatka je 
zaposlena od  01. 09. 2008 na Osnovni šoli Podčetrtek. Od leta 2008 do leta 2016 je na tej 
šoli opravljala naloge pomočnice ravnatelja. Z dosedanjimi delovnimi izkušnjami si je 
pridobila številna znanja. Od 01. 09. 2016 pa opravlja funkcijo vršilke dolžnosti ravnatelja. V 
vsem tem času je pokazala zavzetost za realizacijo zastavljenih ciljev in potrebno mero 
skrbnosti pri realizaciji programov. V svojem programu dela je izpostavila razvijanje 
spodbudnega okolja za uresničevanje vzgojnega in učnega procesa, sodelovanje z lokalno 
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skupnostjo ter zagotavljanje optimalnega delovanja zavoda z vidika finančnih, prostorskih in 
kadrovskih virov. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IZDAJI MNENJA H KANDIDATKI ZA IMENOVANJE 

RAVNATELJICE JZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA; 

 

 

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

uvodno obrazložitev in povedal,da so na seji obravnavali gradivo, ga pregledali in sprejeli 

sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje h kandidatki Tatjani 

Šolman, stanujoči Strma cesta 6, 3250 Rogaška Slatina. 

 

G. Juričan je dejal, da ni problema, da se ne bi podalo soglasja, saj je edina predlagana 

kandidatka in že 3 mandat.  

 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje pozitivno mnenje h kandidatki Tatjani Šolman, 

roj. 18. 07. 1964, stanujoča Strma cesta 6, 3250 Rogaška Slatina, za ravnateljico JZ 

Glasbena šola Rogaška Slatina. 

 

Prijavljena kandidatka ga. Tatjana Šolman izpolnjuje vse zakonske pogoje. Kandidatka je že 

do sedaj opravljala naloge ravnateljice. V svojem programu dela je izpostavila skrb za  

izvajanje kvalitetnega izobraževanja otrok, profesionalni razvoj kadrov, sodelovanje in 

promocijo šole v lokalnem merilu in izven ter vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov z 

učenci, starši in zaposlenimi. 

Pri svojem dosedanjem delu je izkazala znanje, strokovnost, izkušnje, zato je primerna 

kandidatka za ravnateljico JZ Glasbena šola Rogaška Slatina. 
 

 

G. Lončarič je zapustil sejo. 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

/ 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je podal poročilo o investicijah v teku in o izvajanju investicij, ki se bodo pričele še 

v letošnjem letu. V nadaljevanju je svetnike informiral še o tem, da imamo na občini redni 

finančni pregled s strani Računskega sodišča RS. 
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Župan je v nadaljevanju svetnike seznanil še z nekaterimi aktivnostmi, ki so se odvijale po 

sklicu seje in posledično predlogi sklepov niso bili predloženi v gradivu. 

 

Predlagal je, da se o prenosu predkupne pravice solastnikov na bodočega kupca in  sprejme 

sklep, glede 20 % deleža prodaje gradu, za kupnino 60.000,00 EUR ter hkrati zaveže kupca, 

da mora v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe grad urediti tako, da bo v stabilnem in 

urejenem stanju. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

 
Občina Podčetrtek prenaša na osnovi 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, š't. 16/2008, 123/2008, 90/2012, 111/2013, 32/2016) predkupno pravico na objektu 
grad Podčetrtek in zemljišče, parc. št. *1/0, k. o. 1229 – Podčetrtek (ID 1042480) v deležu do 
4/15 MAJE SABLJIĆ - ZEČEVIĆ, roj. 10.01.1960, Krunska 85, Vračar, Beograd, Republika 
Srbija , ANNE-KARIN PELHAM, roj. 08.06.1964, Brocklesby park, Nr Grimsby, Lincolnshire 
DN41 8FB, Velika Britanija in  PAUL WALTER ZEČEVIĆ, roj. 27.01.1967, 27 Slaidburn 
street, London SW10 0JP, Velika Britanija, skupaj za vse tri tako v deležu 8/10,  na kupca 
JATINDER PAL KANG, 5Martins Fields, Littleleigh CW84YB  Northwich, Združeno 
Kraljestvo. 
 
Ta sklep velja 1 leto od datuma sprejema. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

 
1. Občinski svet Občine Podčetrtek soglaša s prodajo nepremičnine, parc. št. *1/0, 

k. o. 1229 – Podčetrtek, do deleža 2/10, katerega zemljiškoknjižna lastnica je 
Občina Podčetrtek, za kupnino 60.000,00 EUR. 

2. Občinski svet pooblašča župana g. Petra Misjo za podpis prodajne pogodbe o 
prodaji nepremičnine iz 1. točke. 

3. V prodajno pogodbo se vključi določilo, ki zavezuje kupca, da bo v roku treh let 
od sklenitve prodajne pogodbe grad uredil tako, da bo v stabilnem in urejenem 
stanju. 

4. V primeru, da kupec po svoji krivdi in razlogov na njegovi strani, v roku treh let 
od sklenitve prodajne pogodbe grad ne uredi tako, da bo v stabilnem in 
urejenem stanju, bo Občina Podčetrtek zahtevala razvezo pogodbe, brez vračila 
kupnine. 

 

 

Kot naslednji sklep je župan predlagal, da se sprejme sklep, s katerim se prerazporedijo 

sredstva iz postavke 130058 pločnik Sv. Ema na postavko  zavijalni pas v Pristavi pri 

Mestinju v višini 32.000,00 EUR. 

  

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

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

V proračunu občine Podčetrtek za leto 2016 se doda nova proračunska postavka 130059 

Zavijalni pas pristava pri Mestinju, na kateri se zagotovijo sredstva v višini 32.000,00 

EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke 130058 pločnik Sv. Ema, katera investicija 

pa se v letošnjem letu ne bo pričela. 

V rebalansu proračuna za leto 2016 se bodo podatki ustrezno uskladili, prav tako v 

NRP. 

 

 

V nadaljevanju je župan povedal, da nismo uspeli pridobiti sredstev s strani MŠŠ za projekt 

izgradnje pomožne stavbe za šport v pristavi pri Mrstinjuu (ker je bilo odobrenih samo 13 

projektov, ki so imeli najvišje ocenjeno investicijo). Za investicijo že imamo izbranega 

najugodnejšega izvajalca del, zato predlagamo, da bi izgradnjo pomožne stavbe za šport v 

Pristavi zagotovili  lastna sredstva v proračunu 2017. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

V proračunu občine Podčetrtek se za leto 2017 zagotovijo sredstva v višini 33.700,00 

EUR za nadaljevanje investicije na proračunski postavki 16033 Posodobitev športnega 

igrišča v pristavi s pomožno stavbo za šport. 

Ker občina ni uspela pridobiti sredstev na razpisu MŠŠ, se ta manjkajoča sredstva 

zagotovijo z lastnimi sredstvi v proračunu za leto 2017, kar je v osnutku proračuna za 

leto 2017 že planirano. V letu 2016 so zagotovljena lastna sredstva v višini 48.297,00 

EUR, kar bo usklajeno v rebalansu proračuna in NRP. 

 

 

Na koncu je še povedal, da imajo na mizi tudi vlogo Župnijskega urada Podčetrtek glede 

financiranja novega ostrešja na gospodarskem poslopju. 

 

Ga. Koprivc se je strinjala, da se jim pomaga. 

 

G. Juričan je predlagal, da se določi neka vrednost. 

 

G. župan je bil prav tako mnenja, da bi na nek način pomagali župniji, saj pomagamo tudi 

vsem ostalim na področju cestne infrastrukture. 

 

G. Hrovatič je bil prav tako mnenja, da stoji objekt v centru, da obiskujejo tu mladi verouk in 

da se jim odobri finančna pomoč. 

 

Ga. Trunk se je strinjala, da jim pomagamo s finančnimi sredstvi in pomagamo pri prijavah na 

kakšen ustrezen razpis za pridobitev sredstev. 

 

G. župan je po razpravi predlagal, da se jim odobri nakup materiala v trgovini Polje v višini 

5.000,00 EUR. 
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Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (10  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

V rebalansu proračuna občine Podčetrtek za leto 2016 se zagotovijo sredstva v višini 

5.000,00 EUR. Sredstva se namenijo kot pomoč pri pokritju stroškov materiala v 

trgovini Polje, d. o. o., za sofinanciranje novega ostrešja pri župniji Svetega Lovrenca. 

Urejeni prostori se bodo namenili za sodelovanje z raznimi društvi v občini Podčetrtek 

ter ureditvi učilnic. 

 

G. Juričan je pohvalil dinamiko dela podjetja VOC na državni cesti čez Sedlarjevo. 

 

G. Drozg je opozoril na urejenost vstopne točke v Pristavi, od betonarne pa do krave med 

železnico in cesto. 

 

G. Gobec je dejal, da so mu na inšpektoratu razložili, da mora lastnik (v tem primeru Sklad 

kmetijskih zemljišč) enkrat letno počistiti zemljišče. 

Meni, da če se ne bo spremenil zakon, ne bo nič, če ne bomo sami kaj storili. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.25 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


