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Z A P I S N I K 

 
19. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek 20. 10. 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. Zlatko Juričan,  mag. Darija Štraus Trunk, g. Aleš Drozg, g. Gojko Lončarič, g. Vladimir 

Hrovatič, ga. Ana Koprivc, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  g. Marjan Aralica, g. Blaž Šelekar 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 19. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

Predlagal je, da se 7. točka dnevnega reda: Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 

Sodna vas, umakne iz dnevnega reda do naknadne proučitve zadeve in se ostale točke 

dnevnega reda ustrezno preštevilčijo. 

 

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

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 – prva obravnava; 

4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek – prva obravnava; 

5. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 

Podčetrtek – skrajšan postopek; 

6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote; 

7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 Pristava; 

8. Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta; 

9. Pobude in vprašanja; 

10. Razno. 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 18. 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 18. redne seje  občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 
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POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 18. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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 18. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2018 – PRVA 

OBRAVNAVA; 

 

Ga. Štraus Trunk je prišla na sejo. 

G. Gobec je prišel na sejo. 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev iz priloženega gradiva in povedal, da vsebina in 

struktura osnutka proračuna občine Podčetrtek, ki je predložena občinskemu svetu, temelji na 

10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh  delov: 

- Splošni del; 

- Posebni del; 

- Načrt razvojnih programov (NRP). 

Splošni del proračuna sestavljajo: 

- Bilanca prihodkov in odhodkov 

- Račun finančnih terjatev in naložb 

- Račun financiranja. 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo 

tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 

prihodke iz drugih blagajn javnofinančnih institucij (državni proračun) ter prejeta sredstva iz 

državnega proračuna EU (kohezijski in strukturni skladi). 

Na odhodkovni strani se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče 

transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. 

Na osnovi navodil MF ter posredovanih podatkov, se je pri pripravi prihodkovne strani 

proračuna upoštevala višja povprečnina na prebivalca. 

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 2017.  

Kljub zmanjšanju sredstev v državnem proračunu za investicije, se   investicije  v proračunu 

za leto 2018 planirajo, da imamo v primeru razpisov vse pripravljeno za prijavo. Med 

transfernimi prihodki so tako planirana sredstva iz 23. člena  za Rekonstrukcijo LC (Planirane  

ceste Pecelj, Imenska gorca in Polje)  , delež sofinanciranja za javna dela v višini 35.000 € ter 

delež sofinanciranja  skupnih  medobčinskih služb (CZ in redarska služba). Kljub temu pa se 
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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 …) 

Predviden delež EU sredstev je 169.007 €, 29.825 € so lastna sredstva 

- Rekonstrukcija občinskih cest se bo nadaljevala  tudi v letu 2018 iz sredstev 23. člena, 

predvideni znesek iz državnega proračuna je 166.930 € 

- Planira se tudi izgradnja povezovalne ceste Cmereška Gorca – Sodna vas, katero 

sofinancirajo Slovenske železnice v predvideni višini 140.000 €,   

- Med postavkami turizma pa se planirata še dva projekta in sicer nadaljevanje izgradnje  

kolesarskega omrežja v višini 125.000€ in projekt kateri se je prijavil preko LAS 

skupaj z Občino Rogaška Slatina Trajnostno mobilno Obsotelje (46.   € EU sredstva, 

24.150 € lastna) 

- Za prijavo je pripravljena tudi investicija Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek (v letu 

2018 se planira 1.225.000 €  ter 225.000 € lastna sredstva – del lastnih sredstev se 

prenaša) 

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

investicije: 

- Sanacija in ureditev knjižnice (prenos sredstev) 

- Vonarsko jezero (prenos sredstev) 

- Končanje OPN 

- Izgradnja kanalizacije Škofja gora (prenos sredstev) 

- Izgradnja stolpa na Rudnici 

- Sredstva za grad  

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

investicijski transferi. 

Tekoči odhodki so planirani nekoliko višje, predvsem zaradi višjih sredstev za sanacije plazov 

, tekoči transferi so ostali na ravni letošnjega leta, investicijski odhodki pa so zaradi planiranih 

investicij višji, vendar je realizacija odvisna od razpisov. Višin investicijskih transferov je 

nekoliko nižja. 

Med transfernimi odhodki so zajeti transferi  gasilskim društvom za investicije in  

investicijski transfer podjetju Simbio na osnovi  predloženih računov za izvedena dela 

(investicije se pokrivajo z najemnino). Sredstva za investicije v šolstvu se planirajo v višini 

30.000 €. 

V računu finančnih terjatev in naložb ni prometa.  

V računu financiranja pa so prikazana planirana odplačila dolgoročnih kreditov, v letu 2018 

pa se občina ne namerava  dodatno zadolževati. Pri pripravi proračuna pa se je upošteval 

predviden prenos sredstev. Predlagani osnutek proračuna je uravnotežen. 

V posebnem delu proračuna se upošteva institucionalna klasifikacija proračunskih 

uporabnikov, katera daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva. Vsaka 

občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo 

institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so: 

- Občinski svet 

- Nadzorni odbor 

- Župan  

- Občinska uprava (v občini Podčetrtek enovita) ter 

- Vsaka KS. 
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Pri občinskemu svetu, nadzornemu odboru in županu ni večjih odstopanj, večja odstopanja v 

primerjavi s preteklim letom so pri občinski upravi zaradi zmanjšanja investicij v proračunu.  

V posebnem delu so proračunske postavke planirane zelo podrobno, zato bo podana  

podrobna obrazložitev po posameznih postavkah pri predlogu proračuna. Pri posamezni 

krajevni skupnosti so podani samo zneski plačila elektrike, katero plačuje občina ter sredstva 

na kontu drugi odhodki, katera ima posamezna KS na razpolago  in jim bodo osnova za 

pripravo planov za delovanje KS. 

V  priloženem Načrtu razvojnih programov so razvidne planirane investicije v letu 2018. 

 

Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme osnutek proračune občine Podčetrtek za leto 2018 

ter ga da v javno razpravo. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se sklep, da občinski svet Občine Podčetrtek po opravljeni splošni razpravi 

daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 v javno razpravo do 

vključno 10. novembra 2017. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI PODČETRTEK – PRVA 

OBRAVNAVA; 

 

Ga. Jurjec je povedala, da je s 15. 10. 2016 začel veljati Zakon o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti, s katerim se zasleduje: 

- Celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti iz leta 1984; 

- Ohranitev 24 urne dežurne službe kot občinske obvezne gospodarske javne službe; 

- Ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe; 

- Prepustitev drugih pogrebnih dejavnosti trgu, pri čemer se poenotijo pogoji za njihovo 

izvajanje in upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu; 

- Zagotovitev nadzora nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja ter 

nadzora nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti. 

 

G. Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora in komunalno dejavnost je v 

nadaljevanju povedal, da je navedeni Odlok obravnaval tudi Odbor na svoji 4. redni seji. 

Člani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja so soglasno potrdili 

predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Podčetrtek, z upoštevanjem pripombe, da se 

koncesija izda samo za dežurno službo in prevoz pokojnina v hladilnico, vse ostalo pa ostane 

urejeno tako kot je sedaj. 

 

Ga. Jurjec je še dejala, da glede upravljanja in urejanja pokopališč ne bomo za enkrat nič 

spreminjali in ostane to v pristojnosti KS. 

 

Ga. Štraus je podala vprašanje, ali Odlok prinaša kakšne finančne obveznosti ? 

 

Ga. Jurjec je dejala, da bo cene potrdil občinski svet in bodo veljale za občane.  
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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 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini 

Podčetrtek, v 1. obravnavi. 
 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

JAVNIH CEST V OBČINI PODČETRTEK – SKRAJŠAN POSTOPEK; 

 

 

G. Lončarič je povedal, da je tudi to obravnaval Odbor in povedal, da je občina pristopila k 

odmeri ceste nad stadionom proti Termam Olimia. Del ceste je kategoriziran kot JP 817 341, 

del pa ne. Lastnik parcele po kateri poteka nekategoriziran del ceste, so Slovenski državni 

gozdovi. Lastnik predmetne nepremičnine parcele št. 162/9, k. o. Podčetrtek, ne dovoli 

odmere ceste, ki ni kategorizirana. Zato se je šlo v postopek kategorizacije. Ko bo cesta 

odmerjena, bo vzpostavljena povezava med zgornjim delom Podčetrtka in Termami Olimia. 

Zato predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji 

občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek, v 1. In 2. obravnavi. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji 

občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek, v 1. In 2. obravnavi. 
 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K. O. 1228 – SOPOTE; 

 

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

na parc. št. 1207/8, 1207/10, 1186/4, 1186/5 in 1208/1 vse v k. o. Sopote, 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 (10  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 
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Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote. 

 

 

 

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. 508/1 v k. o. Sodna vas, ker po teh parcelah ne poteka več cesta oz. javna pot. 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 (10  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 

 

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

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

IZVOLITEV PREDSTAVNIKA (ELEKTORJA) V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA 

DRŽAVNEGA SVETA; 

 

 

Župan je ugotovil, da je navzočih 10 članov od skupnega števila 12 članov občinskega sveta, 

ki imajo pravico odločati in da je organ sklepčen. 

 

Lista prisotnosti je priložena zapisniku in je njegov sestavni del. 

 

Na podlagi predhodnega postopka so bili v skladu s Pravili predlagani naslednji kandidati: 

 

- za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana državnega sveta 

1. Vladimir Hrovatič, rojen 03. 05. 1961, stanujoč Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek 

 

Predlagatelj: ROD – Lista za razvoj in obnovo doma, skupina svetnikov: Vladimir Hrovatič, 

David Počivavšek, Sabina Pavčnik, ter Lista za trajnostni razvoj občine Podčetrtek, svetnika: 

mag. Darija Štraus in Blaž Šelekar. 

                                                       

Člani občinskega sveta so elektorja izvolili s tajnim glasovanjem 

 

Tajno glasovanje je izvedla tričlanska komisija v sestavi: 

 

-  Peter Misja – predsednik 

- Aleš Drozg - član 

- Marko Jurak - član 

 

S strokovno pomočjo tajnice občinske uprave Magde Jurjec. 
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Glasovanje je potekalo v mali sejni sobi Občine Podčetrtek s pričetkom ob 17.27 uri. 

Glasovali so člani občinskega sveta po volilnem imeniku.  

Člani občinskega sveta so glasovali za kandidata tako, da so obkrožili zaporedno številko pred 

imenom in priimkom kandidata. 

 

Po končanem glasovanju ob 17.33  uri je komisija pričela z ugotavljanjem izida glasovanja in 

ugotovila naslednji izid glasovanja: 

 

a) IZID GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ELEKTORJA 

- število razdeljenih glasovnic: 10 

- število oddanih glasovnic:  10 

- število neveljavnih glasovnic: 0   

- število veljavnih glasovnic:  10 

 

Število glasov, ki jih je dobila kandidat Vladimir Hrovatič:  10 

 

Komisija je predala poročilo o tajnem glasovanju županu. 

 

Župan je ugotovil, da je na podlagi določb 7. člena Pravila za izvolitev predstavnikov v 

volilno telo za volitve članov državnega sveta in za določitev kandidata za člana 

državnega sveta, za elektorja  izvoljen Vladimir Hrovatič, ki je prejel večino glasov vseh, 

ki so glasovali. 

 

 

Člani občinskega sveta na izveden postopek niso imeli pripomb. 

Delo organa, ki je izvolil elektorja in določil kandidata za člana državnega sveta, je bilo 

zaključeno ob 17.35 uri. 

 

  

K 9. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Lončarič je predlagal, da se na cesto proti čarovnici postavijo znaki z omejitvijo, ker se 

dnevno vozijo težki kamioni lesa. 

 

G. Hrovatič je dejal, da je bilo podrtega ogromno lesa in da se s prevozom lesa uničujejo 

ceste. Povedal je, da so zadeve pregledali in da je pripravljen konkreten predlog s 

Slovenskimi državnimi gozdovi, glede odškodnine oz. sanacije. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

RAZNO. 

 

G. župan je predlagal, da se sprejme sklep, da bi se v proračunu zagotovila sredstva v višini 

20.000,00 EUR za menjavo stavbnega pohištva na podružnični šoli Pristava pri Mestinju. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: nihče 
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V proračunu občine Podčetrtek za leto 2017 se dodatno zagotovijo sredstva v višini 

20.000,00 EUR za izvedbo investicije na proračunski postavki 19007 Dodatni programi v 

OŠ na kontu Transfer OŠ Podčetrtek za menjavo stavbnega pohištva na podružnični 

šoli Pristava pri Mestinju. 

 

V podružnični šoli Pristava pri Mestinju se je izpostavila potreba po menjavi stavbnega 

pohištva (oken), ker je smiselno narediti še pred nastopom zime. Občina bo sredstva 

zagotovila iz več zbranih sredstev finančne izravnave, kot so bila planirana v 2. rebalansu 

proračuna. 

 

G. župan je v nadaljevanju povedal še o projektih in aktivnostih v teku. 

Povedal je tudi, da bomo za grad oz. kaščo ocenili, koliko je stroškov z nujno sanacijo strehe. 

Dejal je še, da bomo na eni od naslednjih sej razpravljali tudi o možnostih za izgradnjo nove 

knjižnice. 

 

Na koncu pa je svetnike še informiral o prejetih priznanjih občine, med drugim tudi o 

priznanju TOP 100 destinacij (za urejenost). 

 

G. Lončarič je dejal, da dobivamo priznanja, a moramo gledati za naprej, da bomo imeli 

urejeno krajinsko arhitekturo in moramo malo gledati, kakšni objekti se lahko postavljajo v 

naše okolje. 

 

G. Hrovatič je dejal, da v Palčniku urejajo ceste in da bodo postavili rampo, da se ne bo več 

divjalo s štirikolesnikom in prav tako ne dovažale smeti. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.05 uri. 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA  

                                                                                                                         


