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Z A P I S N I K 

 
17. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek 09. junija   

2017 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. Vladimir Hrovatič, g. Marjan Aralica,  mag. Darija Štraus Trunk, g. 

Gojko Lončarič, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  g. Aleš Drozg, g. Blaž Šelekar in ga. Ana Koprivc 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 17. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

Potrpljenje  

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (8 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Podčetrtek – druga obravnava; 

4. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017; 

5. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka; 

6. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2017; 

7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ regijsko študijsko središče 

Celje; 

8. Ocena varnostne situacije na območju Policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2016; 

9. Pobude in vprašanja; 

10. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA  OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 16. redne seje  občinskega sveta  v obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so  soglasno (8  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 16. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 16. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

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

 

Člani občinskega sveta so soglasno (8  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI PODČETRTEK – DRUGA 

OBRAVNAVA; 

 

 

G. župan je povedal, da ni bilo vloženih nobenih amandmajev, zato predlaga, da se navedeni 

Odlok sprejme v drugi obravnavi.  

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (8  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se Odlok o občinskih taksah v občini Podčetrtek v drugi obravnavi. 

 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA 

LETO 2017; 

 

G. Gobec Srečko je prišel na sejo. 

 

G. župan je povedal, da se je na prihodkovni strani upošteval nekoliko višji prenos sredstev, 

več zbranih sredstev iz komunalnih prispevkov v višini 90.000,- € ter več zbranih sredstev 

turistične takse (upoštevano plačilo TT iz leta 2016). Prav tako pa so se uskladili transferni 

prihodki, predvsem tam, kjer so že razpisi končani (zmanjšala so se sredstva za plazove ter  

delež EU sredstev za Center za promocijo šmarsko-virštanjskih vin, ker se na razpisu sredstva 

niso uspela pridobiti). Na prihodkovni strani je med drugimi prihodki zajet delež 

sofinanciranja OŠ Podčetrtek in prenosa sredstev  opreme za zgornjo etažo vrtca v višini 

20.000,00 €.  

Posledično so se pri investicijah postavke uskladile z zneski iz izvedenih razpisov, ter se 

uskladile in dodale postavke: 
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- V postavki Center za promocijo šmarsko-virštanjskih vin, se del sredstev v višini 

10.000 € nameni za potrebno adaptacijo prostorov ter 10.000 € za projektno 

dokumentacijo. 

- Pri postavkah Cestni promet in infrastruktura so se sredstva uskladila pri zimski službi 

LC (nekoliko zmanjšala) ter na osnovi izvedenih razpisov postavki 130032 

Rekonstrukcija občinskih cest in 13005 Sanacija plazov. Postavke so se nekoliko 

znižale. Pri ostalih postavkah pa so se po potrebi dodala sredstva za projektno 

dokumentacijo in nadzor. 

- Ker občina Podčetrtek letos gosti zaključno prireditev Entente florale in  srečanje 

županov Evrope v nogometu, se pri postavki promocijske dejavnosti poveča postavka 

za 15.000 €, za vse potrebne stroške organizacije prireditev. 

- V postavki Kolesarsko omrežje se povečujejo lastna sredstva za 35.000 €, namenila pa 

se bodo za izgradnjo kolesarske steze  Virštanj I. del, ter ureditev kolesarske steze 

proti Cmereški Gorci. 

- Postavka za parkovni gozd se je  uskladila z dejansko nastalimi stroški. 

- Pri postavki Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se povečujejo sredstva 

za tekoče stroške za ureditev Župnišča Sv. Ema (po sklepu občinskega sveta) ter 

50.000 € sredstev se nameni za grad Podčetrtek, zaradi rešitve statusa oziroma nujne 

sanacije na gradu. 

- Pri postavki Ureditev zgornje etaže vrtca, se sredstva povečujejo, pri tem pa so se 

upoštevala tudi sredstva OŠ  na prihodkovni strani. Pri investicijah v predšolsko 

vzgojo so se povečala tudi sredstva za projektne dokumentacije. 

- Da se v celoti zaključi obnova v šoli, pa se povečujejo tudi sredstva za investicijsko 

vzdrževanje in sicer se bo prenovil in adaptiral zgornji hodnih (tla in vrata ter 

beljenje). 

Posamezne manjše prerazporeditve so razvidne v tabeli posebnega dela proračuna. 

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

 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o rebalansu št. 1 proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2017. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILA VRTCA V PRIMERU STRNJENE 

ODSOTNOSTI OTROKA; 

 

 

Ga. Šelekar je podala obrazložitev k tej točki dnevnega reda in povedala, da se predlaga tako 

kot prejšnja leta sofinanciranje vzgojnin v višini 50 % v primeru strnjene odsotnosti otroka v 

vrtcu v času počitnic. 
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Člani občinskega sveta brez razprave in soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Občina Podčetrtek sofinancira za otroke iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec v 

Podčetrtku in drugih občinah, v primeru strnjene odsotnosti 30 dni v času od 01. 07. 

2017 do 31. 08. 2017 (julij, avgust), stroške plačila vzgojnine za 50 %. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo 

znižano plačilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega 

proračuna. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O RAZPISU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in dejala, da se v letu 2017 predlaga podelitev 

plakete občine, do dveh priznanj in denarne nagrade v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 

priznanj. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Občina Podčetrtek bo v letu 2017 podelila naslednja priznanja občine: 

- plaketo občine 

- do dve priznanji občine 

- denarno nagrado 

-  

Vrednost denarne nagrade znaša 650,00 EUR. 

 

Priznanja podeli Občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna 

komisija 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JZ REGIJSKO 

ŠTUDIJSKO SREDIŠČE CELJE; 

 

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

obrazložitev k tej točki dnevnega reda. Povedal je, da so člani Komisije na svoji 4. 

Korespondenčni seji sprejeli sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k 

imenovanju ge. Katje Esih, stanujoče Na Rebri 10, Celje, za direktorico Regijskega 

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

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. 

ekon., stanujoče Na Rebri 10, 3000 Celje, za direktorico Regijskega študijskega središča, 

za mandatno dobo petih let. 
 
 

K 8. točki dnevnega reda: 

OCENA VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU POLICIJSKEGA OKOLIŠA 

PODČETRTEK V LETU 2016; 

 

G. Krč s Policijske postaje Šmarje pri Jelšah je podal oceno varnostne situacije na območju 

policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2016, glede prometne varnosti, kriminalitete, javne 

varnosti, ostalih dogodkov in glede državne meje in tujcev. V prilogi gradiva za to točko je 

priloženo podrobno poročilo. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Juričan je predlagal, da bi v bodoče organizirali srečanje krajev z istim imenom v 

Sloveniji, npr: Pristav, Sel…. 

 

G. župan je odgovoril, da če je pripravljen prevzeti to srečanje, lahko. 

 

G. Gobec je dejal, da se je že s tem ukvarjal, a niso prijavljeni potem resni in je velik problem 

s samo organizacijo in izvedbo. 

 

G. Lončarič je podal vprašanje glede pošte v Pristavi pri Mestinju. 

 

G. župan je odgovoril, da je imel sestanek z direktorjem, ki je povedal, da ukinjajo manjše 

pošte in vzpostavljajo tako imenovano mobilno pošto. G. But pa je dejal, da nima nič s pošto 

in je  zaenkrat ne nameravajo prevzeti. 

 

G. Lončarič je dejal, da naj potem pošto prestavijo v Šmarje pri Jelšah. 

 

G. župan je dejal, da bo poštar mobilen po terenu. 

 

G. Lončarič je menil, da bi lahko bila pošta vsaj 2 x tedensko odprta. Pričakuje pa odgovor 

glede organiziranosti pošte v Pristavi v prihodnje čim prej. 

   

 

G. župan je nadalje podal informacije o zavijalnem pasu v Pristavi, sanaciji plazu v Selah, 

izgradnje kolesarske steze Imeno-Prelasko, rekonstrukcijah občinskih cest iz sredstev 21. 

člena ZFO, sanacije plazu Zaborovec. 

Povedal je še, da bo potrebno določiti merila in kriterije za sofinaciranje dovoznih poti oz. 

posameznih odsekov cest. 
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G. Juričan je dejal, da je bilo do sedaj sofinanciranje 50 % asfaltiranja. 

 

G. Gobec podpira ta sistem, dokler ne bo sprejet nek nov pravilnik. 

 

G. Lončarič je predlagal, da se pripravi Pravilnik, tako kot je za čistilne naprave in se potem 

določen % sofinancira. 

 

G. Hrovatič je podal vprašanje, kaj je s OPN-jem ? 

 

G. župan je odgovoril, da je pred sprejetjem, da so manjši problemi s kmetijci. 

 

G. Jurak je člane občinskega sveta obvestil, da je v ponedeljek ob 17.00 uri v Olimju sprejem 

delegacije ob prejemu naziva » GREEN DESTINATIONS”. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


