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Z A P I S N I K 

 
22. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 19. 04. 2018 

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, g. Marjan Aralica, g. Blaž Šelekar, mag. Darija Štraus Trunk, g. Aleš 

Drozg, g. Vladimir Hrovatič, ga. Ana Koprivc, g. Gojko Lončarič, župan Peter Misja ter člani 

občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST:  / 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 22. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in predlagal, da se umakne 8. točka dnevnega reda: Poročilo o izvajanju socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v občini Podčetrtek v letu 2017, zaradi odsotnosti direktorice 

Senior go. Lidije Umek. Nato je podal predložen dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017; 

4. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek; 

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

6. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek-prva obravnava; 

7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1228-Sopote; 

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, 

Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2017; 

9. Poročilo o delu LTO Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, v letu 

2017 in program dela za tekoče in prihodnje leto; 

10. Pobude in vprašanja; 

11. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 21. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

G. Aralica je imel pripombo, da ni zvedel v gostilni za izgradnjo knjižnice, ampak je dejal, da 

je g. Gobec argumentirano razpravljal na to temo. 

 

G. župan je dejal, da govorimo o zapisniku in ne o tem, kaj je kdo rekel. Napisano je tako, kot 

je potekala razprava in seja. 

 

G. Aralica je nadalje dejal, da ne piše kako  je razpravljal g. Jurak, glede števila sedežev. 

 

G. župan je tudi na to odgovoril, da to piše v predzadnjem odstavku na 7. strani zapisnika. 
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Člani občinskega sveta so  po razpravi, ki ne vpliva na zapisnik (saj je v njem navedeno vse, 

kot je bilo povedano na 21. redni seji) z večino glasov ( 11  ZA, 1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 11 

PROTI: 1 

 

Sprejme se zapisnik 22. redne seje  občinskega sveta  občine Podčetrtek. 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 22. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

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

 

Člani občinskega sveta so z večino glasov  (11  ZA, 1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 11 

PROTI: 1 

 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK 

ZA LETO 2017; 

 

 

G. župan je v uvodu povedal, da je v primerjavi s preteklim letom  bilo leto 2017 investicijsko 

manj uspešno, predvsem zaradi dejstva, da  ni bilo nobenih razpisov za sofinanciranje iz EU 

sredstev, izvedba nekaterih investicij pa se je zaradi objektivnih razlogov prenesla v letu 

2018. V ta namen so se tudi prenašala sredstva.  Kljub  temu so se začrtane investicije začele 

izvajati, le da so se financirale iz lastnih sredstev. 

 

Največje investicije v letu 2017  so bile:  

- Zavijalni pas v Pristavi pri Mestinju v višini 33.515,83 €, 

- Sanacije plazov v višini 207.437,50  € 

- Rekonstrukcija občinskih cest iz 23. člena v višini 110.574,69 € 

- Asfaltiranje  ceste Olimje – Ježovnik  v višini 13.636,01 € 

- Urejanje kol. stez - projektna dok. ter manjša dela v višini 31.906 € 

- Posodobitev igrišča v Pristavi pri Mestinju v višini 81.187,84 € 

- Ureditev opreme v zgornji etaži vrtca v višini 44.544,46 € 

- Izgradnja električnih polnilnic 16.210,26 € 

- Investicije na vodovodnem omrežju, katere izvaja OKP d.o.o. 102.377,76 € 

 

 Gasilskim društvom se je za nabavo opreme namenilo 72.000 €. 
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Nekatere investicije so se začele izvajati proti koncu leta, zato v plačilo zapadejo v letu 2018, 

tako da se ob koncu leta prenaša precej sredstev v naslednje leto. 

Osnovni šoli Podčetrtek so se namenila  sredstva za ureditev zgornjega hodnika v OŠ 

Podčetrtek in za menjavo oken v podružnični šoli Pristava pri Mestinju. 

Delovanje  neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu. 

Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2017 niso nastale morebitne 

nedopustne  ali nepričakovane posledice. 

 

V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2017 uspešno, kljub temu, da so se začele investicije 

izvajati  predvsem iz lastnih sredstev. Glede na možnosti razpisov tudi v bodoče situacija ne 

bo naklonjena sofinanciranju investicij, zato bodo morale občine investicije izvajati predvsem 

iz lastnih sredstev., prav zaradi tega pa se sredstva niso  nenamensko porabila ampak se 

prenašajo  za isti namen v leto 2018. 

 

 

Ga. Hostnik, predsednica Nadzornega odbora je v nadaljevanju povedala, da je Nadzorni 

odbor na svoji 13. redni seji obravnaval predlog Zaključnega računa proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2017 in ugotovil, da navedeni Odlok vsebuje vse potrebne elemente in 

razkritja ter predstavlja smotrno in namensko porabo proračunskih sredstev v letu 2017. 

Povedala je še, da so v letu 2017 pregledali poslovanje KS Pristava pri Mestinju, investicijo 

Ureditev zgornje etaže vrtca ter poslovanje Športnega društva OŠ Podčetrtek, pri katerih ni 

bilo zaznanih nepravilnosti. 

 

G. župan je po obrazložitvi podal Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Podčetrtek na glasovanje. 

 

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 Odlok o zaključnem računu proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2017. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE PODČETRTEK; 

 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je Statutarno-pravna komisija na 1. 

korespondenčni seji pripravila predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek za 

drugo obravnavo. 

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta je že obravnaval občinski svet na 21. redni sej, na 

kateri ni bilo podanih pripomb. Zato se v enakem besedilu daje v obravnavo in sprejem na tej 

seji. 

 

Ga. Koprivc, predsednica Statutarno-pravne komisije je občinskemu svetu predlagala, da se 

sprejme predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek v drugi obravnavi. 
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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 Spremembe in dopolnitve Statuta občine  

Podčetrtek, v drugi obravnavi. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je Statutarno-pravna komisija na 1. 

Korespondenčni seji pripravila tudi predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega 

sveta Občine Podčetrtek za drugo obravnavo. 

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta je že obravnaval občinski svet 

na 21. redni sej, na kateri ni bilo podanih pripomb. Zato se v enakem besedilu daje v 

obravnavo in sprejem na tej seji. 

 

Ga. Koprivc, predsednica Statutarno-pravne komisije je občinskemu svetu predlagala, da se 

sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Podčetrtek v 

drugi obravnavi. 

 

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 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta občine Podčetrtek, v drugi obravnavi. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI PODČETRTEK - PRVA 

OBRAVNAVA; 

 

 

 

G. župan je povedal, da je 15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja 

turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti. Le ta med drugim občinam tudi nalaga 

obveznost, da v treh mesecih po uveljavitvi ZSRT-1, to je do 15. junija 2018 uskladijo 

splošne akte, s katerimi določajo turistično takso. Občine lahko po novem določijo turistično 

takso v znesku do 2,5 EUR. Novost pa je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg 

turistične takse in znaša 25% turistične takse. 

Nekaj sprememb je tudi na področju oprostitev. Polno turistično takso namreč po novem 

plačujejo tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske 

zveze Slovenije v planinskih postojankah (TT jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). 
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Dodatno nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za 

turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno 

mrežo mladinskih prenočišč IYHF. 

ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz 

naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci 

strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno – 

izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega 

vzgojno-izobraževalnega ali studijskega programa« - slednje velja izključno za vzgojno 

izobraževalne ustanove (vrtce, OŠ, glasbene šole, srednje šole, fakultete…). 

Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 

18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo 

društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o 

dodelitvi statusa v javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti 

ponudnik nastanitvene dejavnosti. 

Občine sicer lahko v svojem odloku, glede na svoje cilje, dodatno določijo zavezance, ki bodo 

deležni oprostitve, a v tem predlogu ostajamo le pri oprostitvah, ki so navedene v samem 

zakonu (ZSRT-1). 

Nekaj sprememb je tudi pri taksi, ki jo plačujejo lastniki počitniških hiš in stanovanj – letna 

pavšalne turistična taksa.  

Na območju Občine Podčetrtek se po sedaj veljavnem odloku pavšalna turistična taksa ni 

obračunavala in se le-ta tudi v prihodnje za enkrat ne predvideva. 

 

Finančne posledice predlagani odlok prinaša od julija 2018 dalje. Po doslej veljavnem odloku 

znaša turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 1,25 €, v primeru, ko je zavezanec za 

plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 

0,63 eurov za prenočitev na osebo na dan.  

Ta predlog odloka prinaša dvig turistične takse za 60%, posledično to pomeni tudi tolikšen 

dvig prihodkov – proračunska postavka Krajevne takse (turistična taksa), seveda ob 

nespremenjenem številu nočitev gostov. 

 

Poleg turistične takse pa državljani RS in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih od 

1.1.2019 dalje hkrati s plačilom za prenočevanje plačajo tudi promocijsko takso. Le ta se 

obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.   

Promocijska taksa ni prihodek občinskega proračuna, nastanitveni obrati jo pobirajo in 

odvajajo v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje 

trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, javne agencije (Slovenska turistična 

organizacija). 

 

Ga. Štraus-Trunk je kot predsednica Odbora za turizem povedala, da so obravnavali priložen 

odlok, ga potrdili in predlagali, da se za enkrat ne uvede plačilo pavšalne turistične takse ter 

da se nova vrednost turistične takse prične zaračunavati s 01. 07. 2018. 

 

G. Lončariča je zanimalo, koliko je bila višina turistične takse do sedaj 

 

G. župan je odgovoril, da je sedaj turistična taksa v višini 1,25 EUR. Dodal pa je še, da 

vlagamo ta sredstva nazaj v turizem oz. turistično infrastrukturo. 
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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 sprejme predlog Odloka o turistični taksi v Občini 

Podčetrtek, v prvi obravnavi. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1228-

SOPOTE; 

 

 

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

na parc. št. 1222/4 v k. o. Sopote, ker po tej parceli ne poteka več cesta oz. javna pot. Po 

ukinitvi javnega dobra bo za navedeno nepremičnino možen promet oz. nakup s strani g. 

Boruta Ježovnika, za kar že danes obstaja interes. 

 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: nihče 

 

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

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 

ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE ZA 

LETO 2017; 

 

 

G. Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, 

Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je podal podrobno poročilo o delu, ki je bilo v pisni 

obliki predloženo za to točko dnevnega reda. 

Posebej je še izpostavil, da se v bodoče predvideva povečan obseg dela, saj se s 01.06. 2018 

prične uporabljati nov Gradbeni zakon, ki inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero ni 

predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskim izvedbenim 

akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine opravljajo občinski 

inšpektorji. 

 

G. Juričana je zanimalo, kaj to konkretno pomeni ? 

 

G. Razboršek je odgovoril, da gre v tem primeru konkretno za kontrolo nad izgradnjo 

enostavnih objektov. Ta nadzor je sedaj vršila državna inšpekcija. 

 

G. Lončariča je zanimalo, a  v teh primerih ne bo državna inšpekcija obravnavala zadev. 
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G. Razboršek je odgovoril da bo, a v primerih, kjer bo potrebno.  

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

POROČILO O DELU LTO TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, 

GIZ, V LETU 2017 IN PROGRAM DELA ZA TEKOČE IN PRIHODNJE LETO; 

 

G. Misja Boštjan, direktor Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, je podal 

poročilo o poslovanju za leto 2017, ki so ga svetniki prejeli tudi v gradivu za to točko 

dnevnega reda. 

 

Ga. Koprivc se je po predstavitvi zahvalila za izčrpno poročilo in mu čestitala za nov mandat 

ter dobro delovanje. Tudi v bodoče si želi dobrega sodelovanja in učinkovito delo v bodoče. 

 

G.Lončarič je podal idejo, da bi glede prodaje kopalnih kart obvestili naše občane. 

 

G. Misja je odgovoril, da je to objavljeno v vsakomesečnem kolendarju prireditev. 

 

G. Šelekar je dejal, da pozdravlja digitalizacijo tudi na tem področju. Kot drugo pa meni, da 

se bo potrebo čez čas začeti dogovarjati o dvigu cene najema dvorane. 

 

G. Misja je odgovoril, da za vse stvari ne bi mogli dvigniti cene. 

 

G. Drozg je opozoril na pomanjkanje parkirnih prostorov ob večjih prireditvah. 

 

G. Misja je odgovoril, da je bil letos za festival Vina in čokolade organiziran avtobusni prevoz 

iz Aqalune. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Aralico je zanimalo, ali se je šlo v tožbo proti članom sveta JZ ZD Šmarje pri Jelšah ? 

Zanima ga tudi, kako daleč so zadeve v zvezi s kaščo ? 

 

G. župan je odgovoril, da je on osebno kot Peter Misja prijavil Protikorupcijski komisiji in 

tožilstvu nekatere člane sveta, ki so kljub temu, da so vedeli, da kandidat ne ustreza razpisnim 

pogojem, glasovali zanj.  

Glede kašče pa je dejal, da zadeve tečejo in bo več o tem znano na junijski seji. Omenil je, da 

se pripravlja nov stečajni postopek, ki bo dobil lastnika. 

 

G. Lončarič je opozoril, da na gradu piše vstop na lastno odgovornost. Meni, da bi se bilo 

potrebno zavarovati in grad zapreti za vstop. 

Podal je še pobudo, da se zamenja še 15 m robnikov  proti Kovačeku v Pristavi do prvega 

uvoza. 

 

G. župan je odgovoril, da se je že včeraj sklenil aneks k pogodbi. 

 

G. Drozga je zanimalo, ali se bo na relaciji Pristava-Sodna vas še uredila razsvetljava ? 

G. župan je odgovoril, da smo sedaj rešili plaz na vhodu v Pristavo in da se bo skušal še za to 

v bodoče najti denar. 
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K 11. točki dnevnega reda: 

RAZNO. 

 

 

G. župan je povedal, da je na zadnji seji bila predstavljena idejna zasnova za možnost 

izgradnje nove knjižnice. Zdaj moramo počakati, ali bo podjetje GIC gradnje d. o. o., gradilo 

in kolikšna bo cena m2. Občina do sedaj še v ta projekt ni vložila nič, prav tako pa nič 

izgubila. 

 

G. Lončarič je dejal, da se je o teh zadevah dovoljeno pogovarjati v gostilnah. Moramo pa 

vedeti kakšna bo finančna konstrukcija in kaj dobimo za nek denar. Imamo pa pri tem več 

možnosti in več lokacij. 

 

G. župan je v nadaljevanju seznanil še svetnike o tem, da smo tik pred zaključkom OPN-ja. 

 

G. župan je svetnike pod to točko seznanil tudi s prošnjo za sofinanciranje prostorov v 

Pristavi, ki jo je na občino posredovalo PGD Pristava in ste jo svetniki prejeli v gradivu. 

 

G. Gobec je v nadaljevanju dejal, da sta si župan in podžupan že ogledala te prostore in je že 

ogromno narejenega. S pomočjo občine pa bi lahko investicijo zaključili. Prostori bi služili za 

potrebe KS in društev. 

 

G. župan je dejal, da je bil že pred leti sprejet sklep, ki ni bil objavljen, zato še ni bil narejen 

prenos etažne lastnine. 

Zato se pripravlja elaborat etažne lastnine, da se bo potem lahko preneslo. Predlaga, da se za 

ta namenim zagotovijo sredstva v višini 20.000,00 EUR. 

 

G. Lončarič je dejal, da je namen vsega tega dober, a je pristop slab. Se strinja, da se odobri 

pomoč, vendar se je potrebno dogovoriti na kakšen način 

 

G. Gobec je predlagal, da se ta višina pomoči zagotovi v rebalansu. 

 

G. župan je na koncu seje svetnike seznanil, da bo naslednja redna seja 07. junija 2018. 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.25 uri. 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA   

                                                                                                                         


