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Z A P I S N I K 

 
20. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek 24. 11. 2018 

ob 16.00 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, g. Marjan Aralica, g. Blaž Šelekar, 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. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 20. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in podal predložen dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

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

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

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ 

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah – druga obravnava: 

6. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2018; 

7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2018; 

8. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 

2018; 

9. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije; 

10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda JZ 

Ljudska univerza Rogaška Slatina; 

11. Pobude in vprašanja; 

12. Razno. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 19. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

Ga. Koprivc je dejala, da je na 3 strani zapisnika bilo pri projektu Trajnostno mobilno 

Obsotelje zapisana vrednost 46 EUR EU sredstev, meni, da bi tu moralo verjetno pisati 

46.000,00 EUR EU sredstev. 

 

Člani občinskega sveta so s predlagano dopolnitvijo oz. popravkom na str. 3  soglasno  

(12 ZA) sprejeli  s k l e p: 
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NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se zapisnik 19. redne seje  občinskega sveta  občine Podčetrtek s podanim 

popravkom. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 19. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2018 – DRUGA 

OBRAVNAVA; 

 

G. župan je povedal, da je na 19. seji občinskega sveta občine Podčetrtek, dne 20.10.2017 bil 

sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine 

Podčetrtek za leto 2018 v javno razpravo do vključno 10.11.2017. 

V tem času se ni sestal noben odbor. Pobud in predlogov prav tako ni bilo prejetih. 

Od prve obravnave (osnutek) do predloga  proračuna so se  opravile manjše dopolnitve in 

uskladitve, zato so se nekateri zneski  nekoliko spremenili, predvsem na osnovi ocene 

realizacije letošnjega leta in pričakovanih plačil v letu 2018. Na prihodkovni strani so se 

nekoliko povečala sredstva za turistično takso.  

Na osnovi predvidene ocene realizacije, se v leto 2018 prenaša več namenskih sredstev, ker se 

določene investicije iz leta 2017 prenašajo v leto 2018. 

Razlike od osnutka do predloga so naslednje: 

- V celoti se v leto 2018 prenašajo sredstva  za projektno dokumentacijo v postavki 

11004 Center za promocijo Šmarsko-virštanjskih vin v višini 10.000 €; 

- Na postavki 130032 Rekonstrukcije občinskih cest se dodajajo lastna sredstva v višini 

33.070 €; 

- Postavka 130058 Pločnik Sv. Ema se prenaša v leto 2018 v višini 10.000 €; 

- Za 25.000 € se povečajo sredstva na postavki 140053 Kolesarsko omrežje; 

- Nekoliko se povečajo sredstva pri postavki 14011 Hortikultura in turistične poti v 

občini  na kontu 402999, zaradi vključitve ureditve ograje v Sedlarjevem; 

- Stroški priključitve zagona ČN Sv. Ema se prenesejo v leto 2018 v postavko 15007 

Investicije v kanalizacije , za 10.000 € se povečajo sredstva, za izvedbo investicij 

OKP; 
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- Doda se postavka 16032 Športna igrišča  v višini 17.000 €, 7.000 € se iz prenosa 

sredstev nameni za enak namen - za nadstrešek pri športnem objektu Pristava pri 

Mestinju in 10.000 € za ureditev objekta pri športnem igrišču Virštanj; 

- Nekoliko se povečajo sredstva za pokrivanje razlike do ekonomske cene v vrtcih, ker 

se v letu 2018 predvideva  sprememba cene. 

Prav tako so se razporedila sredstva za krajevne skupnosti med postavkami na osnovi izkušenj 

preteklih let, dodala so se še predvidena lastna sredstva vsake posamezne krajevne skupnosti. 

V letu 2018 se občina ne planira zadolževati. Predlagani proračun za leto 2018 je 

uravnotežen.  

Na koncu je še povedal, da ni bil vložen noben amandma na predlog proračuna. 

Glede na to, da na predlog proračuna iz prve obravnave (osnutka) proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2018 ni bilo podanih pripomb, je predlagal občinskemu svetu, da predlog 

proračuna za leto 2018 sprejme. 

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 

2018, v drugi obravnavi. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI PODČETRTEK – DRUGA 

OBRAVNAVA; 

 

 

G. župan je povedal, da je Odlok v prvi obravnavi bil sprejet na prejšnji redni seji in da je  

brez dopolnitev pripravljen predlog Odloka za drugo obravnavo. 

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno in brez razprave (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

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

Podčetrtek, v drugi obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JZ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH – DRUGA OBRAVNAVA: 
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G. župan je povedal, da je Odlok v prvi obravnavi bil sprejet v vseh občinah 

soustanoviteljicah.  Vsebino predloga odloka v prvi obravnavi, z upoštevanjem pripomb občin 

ustanoviteljic, je sedežna občina posredovala tudi direktorici JZ Zdravstveni dom Šmarje pri 

Jelšah, ki je predlagala še dopolnitev določbe 3. člena Odloka za registracijo nove dejavnosti 

– Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe. 

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno in brez razprave (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri jelšah, v drugi obravnavi. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2018; 

 

Ga. Šelekar je predstavila letni program športa za leto 2018, kateri se mora sprejeti vsako leto 

in so v njem navedeni programi, ki se bodo sofinancirali v višini, kot je določena v sprejetem 

proračunu. 

 

Ga. Koprivc je dejala, da se ji zdi nizka postavka 1.500,00 EUR za sofinanciranje šolskih in 

predšolskih otrok 

 

G. župan je odgovoril, da gre tu za klube, ki tekmujejo v ligah in da so na drugi strani 

postavke za šport zelo visoke. 

 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Letni program športa občine Podčetrtek za 

leto 2018. 
 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE 

PODČETRTEK ZA LETO 2018; 
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Ga. Šelekar je povedala, da se s predloženim sklepom povečuje vrednost točke za izračun 

NUSZ za leto 2018.  

Glede na to, da v preteklih letih, ko je koeficient nekoliko nihal, nismo spreminjali višine 

točke, predlagamo, da se za letos zaradi višjega koeficenta, ki znaša 0,012, vrednost točke za 

izračun NUSZ za leto 2018 uskladi z rastjo koeficenta in znaša 0,0607 centa mesečno. 

 

G. Juraka je zanimalo, kolikšen znesek je to skupnega povečanja v letu 2018. 

 

G. župan je odgovoril, da skupno cca 1.700 EUR in da moramo slediti trendu povišanj. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za 

odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za 

leto 2018. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI 

PODČETRTEK ZA LETO 2018; 

 

 

Ga. Šelekar je povedala, da se s predloženim sklepom določa višina denarne pomoči za 

novorojence, rojene v letu 2018 v občini Podčetrtek. 

 

G. Lončarič je dejal, da če sledimo trendu povišanj, moramo tudi tu povišati višino pomoči. 

 

G. župan je odgovoril, da imamo v občini ogromno nadstandardnih programov za otroke, 

lahko pa tudi pomoč povišamo na 300,00 EUR. 

 

Člani občinskega sveta so se s podanim predlogom soglasno strinjali (12 ZA) in sprejeli  

 s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Sklep o višini denarne pomoči za 

novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2018 v višini 300,00 EUR 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O OBRAVNAVI IN POTRJEVANJU INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in dejala, da tako kot vsako leto se tudi za leto 2018 

predlaga sprejetje sklepa, s katerim se pooblašča župana Petra Misjo, da obravnava in potrjuje 

investicijsko dokumentacijo za projekte in investicije, ki so vključene v proračun občine oz. 

NRP Občine Podčetrtek. 
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Člani občinskega sveta so z večino glasov (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 11 

PROTI: 1 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek pooblašča župana Petra Misjo, da obravnava in 

potrjuje investicijsko dokumentacijo DIIP in IP ter spremembe in dopolnitve le-teh za 

projekte oziroma investicije, opredeljene v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za 

leto 2018 in načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021. 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJEV V SVET 

ZAVODA JZ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA; 

 

 

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

da je Komisija na 16. redni seji, obravnavala predlog za imenovanje kandidata, saj je po 

nenapisanem pravilu na vrsti občina Podčetrtek, da predlaga kandidata za člana sveta zavoda 

JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina. Člani so po krajši razpravi bili mnenja, da se v svet 

zavoda predlaga kandidatko Sabino Pavčnik, stanujočo Slake 7, 3254 Podčetrtek. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek kot skupnega predstavnika občin Kozje, Bistrica ob 

Sotli, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek, s svet zavoda JZ Ljudska univerza 

Rogaška Slatina, imenuje go. Sabino Pavčnik, stanujočo Slake 7, 3254 Podčetrtek, za 4-

letno mandatno obdobje. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

 

G. župan je svetnike informiral o možnosti za izgradnjo nove knjižnice v Podčetrtku , kjer bo 

podjetje GIC gradnje v bodoče gradilo nove objekte. Dejal je, da bodo na naslednji redni seji 

predstavljene 2 variante ali se gre v izgradnjo 200 m2 velike knjižnice ali gremo v večji 

prostor, kjer bi poleg knjižnice bil tudi prostor oz. dvorana za manjše kulturne prireditve. 

Povedal je, da bodo obe variante predstavljene tudi s finančno konstrukcijo, da se bodo lažje 

odločili. 

 

G. Juričan je dejal, da se mu to zdi dober predlog, sploh pa je dobra lokacija za ta objekt. 
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G. Gobca je zanimalo, koliko to finančno znese na 1 m2. 

 

g. Lončarič je predlagal, da se pripravita obe varianti. 

 

G. Hrovatič je bil prav tako mnenja, da je potrebno knjižnico prestaviti na novo lokacijo, saj 

so obstoječi prostori za to dejavnost neprimerni. 

 

Ga. Koprivc je prav tako dejala, da podpira to idejo in upa, da se bo realizirala. 

 

G. Lončarič je dejal, da moramo imeti tudi v mislih, kaj bomo s prostori stare knjižnice. 

 

G. župan je odgovoril, da smo lastniki manj kot 1/3 stavbe in da že pripravljamo načrt za 

prekrivanje strehe, saj pušča. 

 

Ga. Pavčnik je dejala, da v kraju manjka oder, odkar se je v šoli zazidal šolski oder. 

 

G. Šelekar se prav tako strinja z investicijo, a kljub temu opozarja, da je potrebno imeti v 

mislih, kaj bi dali v stari prostor, da bi dobil neko vsebino. 

 

Ga. Štraus podpira investicijo v izgradnjo knjižnice, saj je to prostor tako za mlade kot 

starejše. 

 

G. Aralica se prav tako strinja, a je potrebno dati idejo za stari prostor. 

 

G. Jurak je predlagal, da projektant upošteva vse dejavnike, ki bodo vplivali na obratovalne 

stroške. Meni pa, da bo potrebno to območje v bodoče tudi prometno urediti. 

 

G. župan je nato svetnike še informiral o aktivnostih, ki se odvijajo glede kašče in gradu. 

Povedal je, da je problem tudi ta, da hoče država več za zemljo oz. parcelo znotraj gradu, kot 

lastniki za grad. Potrebno bo zadevo čim prej rešiti, saj grad iz dneva v dan bolj propada. 

Povedal je še, da se gradi kolesarska steza skozi Cmereško gorco in da so se uredile vse ceste 

s strani Državnih gozdov, kot je bil na prejšnji seji podan predlog. 

 

G. Hrovatič je dopolnil in dejal, da ne samo gozdne ceste, ampak tudi 2 drugi cesti. 

 Podal je še informacijo, da je kot elektor volil in da je 29 glasov dobil g. Zidanšek. 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

RAZNO. 

 

G. župan je vse svetnike ob letošnji zadnji seji občinskega sveta povabil na zaključek. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri. 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA   

                                                                                                                         


