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Z A P I S N I K 

 
18. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 24. 08. 2017 

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

 

 

PRISOTNI: mag. Marko Jurak, ga. Sabina Pavčnik, g. Srečko Gobec, g. David Počivavšek,  

g. Marjan Aralica,  mag. Darija Štraus Trunk, g. Blaž Šelekar, ga. Ana Koprivc, župan Peter 

Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  g. Aleš Drozg, g. Zlatko Juričan, g. Gojko Lončarič in g. 

Vladimir Hrovatič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 18. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

Potrpljenje  

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 17. redne seje in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje in 4. korespondenčne seje Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek; 

3. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za čas 01. 01. 2017 do 30. 06. 

2017; 

4. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017; 

5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2017; 

6. Pobude in vprašanja;  

7. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE in 4. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA 

SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 17. redne seje in 4. korespondenčne   občinskega sveta  

v obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so  soglasno (7  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 7 

ZA: 7 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 17. redne seje in 4. korespondenčne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 
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K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 17. REDNE SEJE in 4. KORESPONDENČNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

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

 

Člani občinskega sveta so soglasno (7  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 7 

ZA: 7 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje in 4. Korespondenčne seje 

občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA ČAS 01. 01. 2017 

DO 30. 06. 2017; 

 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji in povedal, da  polletna realizacija proračuna prikazuje 

realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta na prihodkovni in odhodkovni strani, 

katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov iz zakladniškega računa. 

Realizacija na prihodkovni strani je bila v višini 41,3 %. Davčni prihodki so bili realizirani v 

višini 48,1 %, od tega pa je bila dohodnina zbrana v višini 49,8 %. Višja je realizacija pri 

Davkih na premoženje,  v višini 57,7 %, ker so bili  poravnani  obroki za NUSZ od pravnih 

oseb  višji. Tudi realizacija nedavčnih prihodkov je nekoliko nižja, vendar  je to značilno  za 

to obdobje. Enako velja za transferne prihodke, katerih sredstva finančne izravnave so 

realizirana  v celoti, realizacije ostalih sr. za investicije pa še ni bilo, ker so le-te še v teku in 

se zahtevki izstavijo po zaključku investicije.  

Prav zaradi tega, ker  investicije še niso zaključene in so se komaj pričele izvajati, predvsem 

zaradi postopkov javnih razpisov, je realizacija na odhodkovni strani  tudi samo 37,5 %. 

Poraba tekočih odhodkov je v višini 40,8 %, precej nižja pa je realizacija investicijskih 

odhodkov, zaradi zgoraj omenjenih dejstev.  

Odplačilo dolgoročnih kreditov poteka nemoteno in tekoče. 

V posebnem delu proračuna pa je v tabelaričnem delu prikazana podrobna poraba posamezne 

postavke. Realizacija določenih postavk  je višja in je odvisna od same vsebine postavke 

(postavka regres za letni dopust je realizirana že v celoti). Pri morebitnih odstopanjih od plana 

se bodo naredile prerazporeditve oziroma se bodo spremembe upoštevale v rebalansu 

proračuna. 

Kljub nizki realizaciji  investicij, pa so nekatere že skoraj v celoti zaključene in sicer: 

Ureditev zgornje etaže vrtca in Posodobitev športnega igrišča  s pomožno zgradbo v Pristavi. 

Glede na nizko realizacijo investicijskih odhodkov pa vseeno  navajamo investicije, katere se 

že izvajajo, vendar  še situacije niso zapadle v plačilo oziroma se bodo izvajale v poletnih 

mesecih: Rekonstrukcija občinskih cest v občini Podčetrtek (23. člen) (izvedba je končana, 

računi še niso zapadli v plačilo), zavijalni pas v Pristavi pri Mestinju, ureditev pločnika Sv. 

Ema, sanacija plazu itd.. 

V pripravi za izvedbo so še naslednje investicije: Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek (čaka 

se na razpis, v nasprotnem primeru se bodo namenska lastna sredstva prenesla v proračun 
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naslednjega leta za enaki namen), izgradnja kanalizacije Škofja Gora,  kolektor in zagon ČN 

Sv. Ema,  sanacija in ureditev knjižnice ter ureditev gradu. 

 

 

Člani občinskega sveta niso imeli nobenih vprašanj oz. pripomb na realizacijo proračuna v 

prvih šestih mesecih leta 2017. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA 

LETO 2017; 

 

 

G. Gobec Srečko je prišel na sejo. 

 

G. župan je podal podrobno obrazložitev za to točko dnevnega reda in povedal, da smo k 

ponovni pripravi rebalansa  proračuna Občine Podčetrtek pristopili zaradi odločitve in 

sprejetja sklepa občinskega sveta  o nakupu poslovnega deleža v KIP VIZIJA d.o.o., od 

družbenice občine Bistrica od Sotli. Ker so bile za nakup podane 3 prijave, se delež, ki odpade 

na občino Podčetrtek predvideva v višini 6.000 €, kar je razvidno v splošnem delu proračuna 

v Računu finančnih terjatev in naložb. 

Prav tako pa so se v tem času končali že nekateri razpisi in ugotovilo se je, katere investicije 

bi še bilo smiselno izvesti. 

Na osnovi sprejetega sporazuma z Ministrstvom za infrastrukturo za ureditev Pločnika Sv. 

Ema, je delež sofinanciranja občine v višini 10.100 €, razlika sredstev se je tako namenila za 

ureditev Pločnika proti Pristavi v višini 15.000,- € in enak znesek za rekonstrukcijo ceste 

Olimje-Jelenov greben. 

V nadaljevanju se povečujejo še naslednje postavke: 

- Postavka za vzdrževanje javne razsvetljave (uredila se je dodatna razsvetljava v 

Pristavi pri Mestinju in povezava v Imenem); 

- Na osnovi zbranih ponudb in preučitve vseh stroškov z najemom drsališča, se 

predvideva, da je bolj smotrno, da se Turizem Podčetrtek, s sofinanciranjem občine v 

dveh letih, odloči za nakup drsališča. Sofinanciranje  se bo izvedlo v dveh letih in sicer 

letos 30.000 € in naslednje leto 25.000 €. V ta namen so se sredstev pri sofinanciranju 

turističnih projektov povečala. 

- Na osnovi dobljenih predračunov, se je postavka Izgradnja kanalizacije Škofja Gora 

povečala za 24.000 €, za isti znesek pa so se zmanjšala sredstva pri izgradnji ČN in 

kolektorja Podčetrtek; 

- 7.000 € sredstev se dodatno namenja pri postavki Posodobitev športnega igrišča 

Pristava pri Mestinju s pomožno stavbo za šport.  Sredstva se bodo kot investicijski 

transfer  namenila za ureditev nadstreška na objektu in ureditev balinišča; 

- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov se povečuje za 7.000 € 

in se nameni za ureditev parketa v telovadnici v Pristavi; 

- Zaradi nepredvideno višjih stroškov pri upravljanju športne dvorane (popravilo klime, 

nakup stroja za čiščenje parketa,…) ter višjih stroškov zaradi velike zasedenosti 

dvorane, se postavka poveča. Povečali so se  tudi prihodki iz uporabe ŠD, kar je 

razvidno na prihodkovni strani; 

- Zaradi vključitve družinskega pomočnik konec meseca julija, se v postavki 20007 

Financiranje družinskega pomočnika sredstva zagotovijo tudi v ta namen. 
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V primeru, da se katera investicija v celoti ne bo izvedla v letošnjem letu, se sredstva 

namensko prenašajo v proračun naslednjega leta. Posamezne manjše prerazporeditve so 

razvidne v tabeli posebnega dela proračuna. 

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

potrdijo. 

 

Ga. Koprivc je podala vprašanje glede družinskega pomočnika. 

 

Ga. Šelekar je odgovorila, da ga imenuje Center za socialno delo in ta oseba potem skrbi za 

družinskega člana (npr. za prizadetega otroka). Občina pa v tem primeru pokriva stroške, prej 

nismo imeli planirano, ker ni bilo tovrstne potrebe. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o rebalansu št. 2 proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2017. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017; 

 

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

odsoten, zato je ga. Ana Koprivc podala uvodno poročilo in povedala, da so na svoji 15. redni 

seji obravnavali prispele predloge za letošnje občinske nagrajence. 

Občinskemu svetu predlagajo, da se podelijo sledeča priznanja občine: 

PLAKETA OBČINE: družbi AMON, d. o. o. , Olimje 24, 3254 Podčetrtek, za vsestransko 

uspešno rast in razvoj družbe in dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in okoljem. 

PRIZNANJE OBČINE: - ge. Veroniki Kajba, stanujoči Golobinjek ob Sotli, Podčetrtek, za 

aktivno in uspešno večletno delovanje v društvih in na drugih področjih v kraju in širše. 

-g. Jožetu Filipančiču, stanujočemu Brezovec pri Polu 27, Buče, za večletno uspešno delo v 

društvih in aktivno delovanje na drugih področjih v kraju in širše. 

DENARNA NAGRADA: KORK Polje ob Sotli, Polje ob Sotli 4, Buče, za večletno aktivno 

in uspešno delovanje. 

 

Ga. Koprivc je dejala, da Komisija ni imela težkega dela, ker so prispeli samo 4 predlogi in to 

tehtni, ki si zaslužijo letošnja občinska priznanja. 

 

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

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 
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Občinski svet  podeljuje za leto 2017 priznanja Občine Podčetrtek in sicer: 

1. PLAKETO OBČINE 

- družbi AMON, d. o. o. , Olimje 24, 3254 Podčetrtek, za vsestransko uspešno rast in 

razvoj družbe in dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in okoljem; 

2. PRIZNANJE OBČINE 

- ge. Veroniki Kajba, stanujoči Golobinjek ob Sotli 16, 3254 Podčetrtek, za aktivno in 

uspešno večletno delovanje v društvih in na drugih področjih v kraju in širše; 

- -g. Jožetu Filipančiču, stanujočemu Brezovec pri Polu 27, 3255 Buče, za večletno 

uspešno delo v društvih in aktivno delovanje na drugih področjih v kraju in širše; 

 

3. DENARNO NAGRADO 

- KORK Polje ob Sotli, Polje ob Sotli 4, Buče, za večletno aktivno in uspešno 

delovanje. 

 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

/ 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je svetnike seznanil o investicijah v teku ter o prireditvah in dogodkih, ki se bodo v 

naslednjih mesecih odvijali v naši občini. 

V nadaljevanju je svetnike seznanil, da bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo 

občinskih priznanj v petek, 8. septembra 2017 v Termah Olimia in da bo na tej seji podelil 

tudi priznanje župana g. Željku Kodrnji. 

 

Povedal je še, da je določen datum strokovne ekskurzije članov občinskega sveta in 

zaposlenih od 22. do 23. septembra 2017. Podroben opis programa bodo svetniki prejeli s 

pošto. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


