ZAPISNIK
23. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek 07. 06. 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. 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 23. redni seji Občinskega sveta občine Podčetrtek
in podal predložen dnevni red v razpravo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji d n e v n i
r e d:
Predlog zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
Poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek-druga obravnava;
Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018;
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Podčetrtek-prva obravnava;
6. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek-prva
obravnava;
7. Predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek-prva
obravnava;
8. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudniciprva obravnava;
9. Predlog Statuta Občine Podčetrtek;
10. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
11. Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Podčetrtek;
12. Predlog Sklepa o izdaji soglasje za najetje kredita za nakup vozila avtocisterne
javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina, d.o.o.;
13. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka;
14. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2018;
15. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov v svet Centra za socialno delo Šmarje
pri Jelšah;
16. Predlog Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote;
17. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini
Podčetrtek v letu 2017;
18. Pobude in vprašanja;
19. Razno.
1.
2.
3.
4.
5.
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K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal predloženi zapisnik 22. redne seje občinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
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 brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje občinskega sveta občine
Podčetrtek.

K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI PODČETRTEK-DRUGA
OBRAVNAVA;
G. župan je v uvodu povedal, da je Občinski svet že na prejšnji redni seji obravnaval in sprejel
predlog Odloka v prvi obravnavi, brez podanih pripomb in predlogov. Smo pa med tem
časom prejeli pisno pobudo s strani Term Olimia, d. d. glede pričetka obračuna turistične
takse po novem odloku. Družba Terme Olimia, d. d. predlaga, da se v odloku zamakne nova
višina TT za 2 meseca in se tako prične obračunavati s 01. 09. 2018. Zato se vsled tega
predlaga sprememba 11. člena odloka, ki določa, da se po sedaj veljavnem odloku turistična
taksa obračunava do 31. 08. 2018 in od 01. 09. 2018 po novem odloku.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o turistični taksi v Občini
Podčetrtek, v drugi obravnavi.
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K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA
LETO 2018;
G. Počivavšek David je prišel na sejo.
G. župan je v uvodu povedal, da so se pri pripravi rebalansa upoštevale manjše spremembe
oz. uskladitve, upošteval pa se je tudi nekoliko višji prenos sredstev iz preteklega leta.
Iz pisne obrazložitve je razvidno, da so večje spremembe na prihodkovni strani predvsem pri:
- Povečanje sredstev turistične takse;
- Povečanje sredstev zbranih z najemnino za komunalno infrastrukturo;
- Povečanje sredstev komunalnih prispevkov.
Na odhodkovni strani pa so večje spremembe pri sledečih postavkah:
- Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
- Stroški delovanja enot in služb CZ
- Vzdrževanje LC
- Izgradnja povezovalne ceste Cmereška gorca-Sodna vas
- Pločnik Podčetrtek-terme
- Kolesarska pot Sodna vas
- II. faza kolesarske poti Sodna vas
- Kolesarska pot Sela-Virštanj
- Sofinanciranje turističnih projektov
- Izgradnja kanalizacijskega sistema Škofja gora
- Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma
- Povečanje sredstev za vzgojnine
V podani pisni obrazložitvi pa je podana obrazložitev. Rebalans proračuna je s tem
uravnotežen, zato se predlaga, da ga člani občinskega sveta potrdijo.

G. Jurak je podal vprašanje glede postavke stroški delovanja enot in služb CZ glede nakupa
šotora. Zanima ga, kako velik bo in če bo lahko služil tudi za prireditve.
G. župan je odgovoril, da ne in da bo služil v primeru elementarnih nesreč.
G. Jurak je podal še predlog, da bi se med Termami in Podčetrtkom uredila še sprehajalna pot
in ne samo pločnik, kot je predvideno.
G. Hrovatič Vlado je prišel na sejo.
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 Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2018.
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K 5. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V
OBČINI PODČETRTEK-PRVA OBRAVNAVA;
Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da ima NUSZ kot dajatev v državnem
sistemu le še prehodni značaj, dokler je ne nadomesti davek na nepremičnine. Ker zakona o
davku na nepremičnine še vedno nimamo in se NUSZ še vedno odmerja, je država skupaj z
Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za finance,
večkrat pozvala vse slovenske ob čine ter podala priporočila za izboljšanje sistema NUSZ.
Priporočilom so sledili še trije posveti za občine, katerih temeljni namen je bil, spodbuditi
občine k ureditvi stanja in pripravi ustreznih podlag za zakonito odmerjanje nadomestila za
čas, dokler se ta še uporablja.
Ker je za pričakovati, da bodo občine obračunavale nadomestilo še vsaj dve ali tri leta, realno
pa tudi daljše časovno obdobje, je država priporočila občinam, da pripravijo in sprejmejo
nove odloke o nadomestilu za odmero v naslednjih letih.
Pozivu države se je odzvala tudi občina Podčetrtek. Preverila je določila veljavnega odloka o
nadomestilu in ugotovila, da ga je smiselno nekoliko dopolniti in nekatera določila tudi
opredeliti bolj konkretno. Nabor prilagoditev odloka je take narave, da bi jih občina v
običajnih razmerah uredila s spremembami in dopolnitvami veljavnega odloka. Zaradi
pravnih podlag, ki omogočajo sprejetje novega odloka, ne pa tudi sprememb in dopolnitev
obstoječega, je občina pripravila novi odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Pri tem se ohranja dosedanji koncept nadomestila, sistem vrednotenja nadomestila, način
točkovanja in način izračunavanja nadomestila. To pomeni, da ohranja vse ključne elemente
ureditve nadomestila in izračunavanje njegove višine, spreminja pa le tiste dele, ki pomenijo
uskladitev s predpisi, uskladitev z nekaterimi, v glavnem tehničnimi priporočili države in
predvsem uskladitev z novimi prostorskimi akti občine, ki so v fazi sprejemanja.
Višino vrednosti točke za izračun NUSZ določa 12. člen odloka. Vrednost točke za leto 2018
je opredeljena v višini, kot je za to leto bila določena z ugotovitvenim sklepom, sprejetim na
20. redni seji občinskega sveta z dne 24. 11. 2017. . Tudi na podlagi novega odloka se
vrednost točke usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin oz. inflacijo, kot jo
izračunava in objavlja Statistični urad RS.
Nobeno od sestavin odloka občina ne določa na novo, ampak jih v novem odloku povzema po
veljavni ureditvi ter jih dopolnjuje, konkretizira in prilagaja predpisom. Konkretizacija določil
se nanaša na definicije stavbnih zemljišč ter na definicije stanovanjske in poslovne površine.
Dopolnitve odloka predstavljajo določila, ki se nanašajo na odmero nadomestila za
nezazidana stavbna zemljišča, in na postopek odmere.
Besedilo predloga odloka je bilo predstavljeno in so ga obravnavali člani Odbora za urejanje
prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja na seji dne 28. 05. 2018 (zapisnik priložen).
G. Lončarič je dejal, da gre v tem primeru samo za uskladitev in se s tem ne spreminja višina
odmere NUSZ.
G. Aralico je zanimalo, ali imamo testne izračune, kaj to pomeni.
Ga. Jurjec je odgovorila, da ostanejo izračuni isti kot sedaj.
Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov (11 ZA, 1 PROTI) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 11
PROTI: 1
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Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Podčetrtek, v prvi obravnavi.
K 6. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
PODČETRTEK-PRVA OBRAVNAVA;
Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je Občinski svet občine Podčetrtek
je na 11. redni seji dne 16. 4. 1996 sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/1999).
Od sprejema le-tega do danes se je spremenila zakonodaja, ki narekuje spremembo in
uskladitev odloka. Uskladitev se nanaša na pretežni del členov, zato se predlaga sprejem
novega odloka.
Razlogi zaradi katerih je potrebno, da se pristopi k pripravi predloga novega Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek, so:
1.
določilo prvega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
določa, da se obvezna gospodarska javna služba določi z zakonom,
2.
149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 57/2012) določa
obvezne gospodarske javne službe, ki so opredeljene v 5. členu odloka v
točkah 1 do 6.
3.
Razlog za sprejem odloka je tudi sprejetje novega Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (ZPPDej (Uradni list RS, 62/2016)), ki je bil sprejet dne
20.9.2016 in ima začetek veljavnosti na dan 15.10.2016. Tretji (3.) odstavek
63. člena določa, da morajo občine sprejeti odloke po tem zakonu najpozneje v
enem letu od uveljavitve tega zakona, to je do dne 15.10.2017. Občinski svet
občine Podčetrtek je sprejel Odlok o pokopališkem redu na 20. redni seji dne
24. 11. 2017. Zakon deli dejavnost na pogrebno dejavnost, kamor uvrščamo: zagotavljanje 24- urne dežurne službe, ki je obvezna gospodarska javna služba,
- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24- urna dežurna služba, - pripravo
pokojnika, - upepelitev pokojnika - pripravo in izvedbo pogreba. Vse
dejavnosti, razen 24- urna dežurna služba, se izvajajo na trgu. Naslednja
dejavnost, ki jo zakon opredeljuje, pa je pokopališka dejavnost, kamor
uvrščamo upravljanje pokopališč (urejenost pokopališča, izvajanje investicij in
investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc, ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč) in urejanje
pokopališč (zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na
pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev
pokopališča). V zgoraj podani obrazložitvi so navedeni predpisi, ki so
podlaga za spremembo odloka oziroma pripravo predloga novega odloka..
Besedilo predloga odloka je bilo predstavljeno in so ga obravnavali člani Odbora za urejanje
prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja na seji dne 28. 05. 2018 (zapisnik priložen).
Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprejme predlog Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek, v prvi obravnavi.

lokalnih

G. Lončarič, kot predsednik odbora za komunalno dejavnost in urejanje okolja, je dejal, da
nima k podrobni obrazložitvi kaj dodati.
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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 lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Podčetrtek, v prvi obravnavi.
K 7. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PODČETRTEKPRVA OBRAVNAVA;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in dejal, da če bi sprejeli OPN prej se naše območje ne
bi moglo tako razviti, je pa sedaj vesel, da smo tik pred koncem in da je zapakirano tudi
Vonarsko jezero. Povedal je še, da se s tem uničujejo izjemni posegi, kar se je po 01. 07 še 3 x
bolj zakompliciralo.
Ga. Novak je podala podrobno obrazložitev in prikazala kronološki pregled izvedenih
aktivnosti:
SPRO
strokovnih 2000 in 2006

izdelava
podlag
sklep MOP glede izdelave odločba
št.
35409celovite presoje vplivov 169/2006, z dne 20. 9.
na okolje
2006 – v postopku priprave
SPRO je potrebno izvesti
postopek celovite presoje
njenih vplivov na okolje
1. prostorska konferenca izvedena dne 6. 7. 2006
program priprave
objavljeno v Ur.l. RS, št.
105/2006
z
dne 12.10.2006
poziv za zbiranje pobud poziv
objavljen
dne
javnega in zasebnega 7.11.2005
sektorja
obvestilo
sosednjim obvestilo o pripravi SPRO
Občinam
poslano
sosednjim
Občinam dne 26.10.2006
poziv
za
smernice poslano dne 26.10.2006
nosilcev
urejanja
prostora

PRO
2000 in 2006
/

izvedena dne 25.1.2007
objavljeno v Ur.l. RS,
št. 9/2007 z dne 2.2.2007
poziv
objavljen
7.11.2005

dne

obvestilo o pripravi PRO
poslano
sosednjim
Občinam dne 13.2.2007
poslano dne 13.2.2007

Občina Podčetrtek je v postopku priprave OPN smiselno uporabila že pridobljene
strokovne podlage s področja poselitve iz predhodnega postopka in sicer:
- Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red občine
Podčetrtek (Arhitektura d.o.o., april 2006),
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Arhitekturno urbanistična delavnica Podčetrtek: Vsebinska izhodišča za urejanje
podeželskega prostora Občine Podčetrtek (UL, Fakulteta za arhitekturo, oktober november 2000),
Urbanistični načrt za naselje Podčetrtek (URBANISTI, d.o.o., Celje, 2008, št. proj.
28-2007).

Nato je Občina Podčetrtek pridobila osnutek OPN (Urbanisti, d.o.o., št. proj. 09-2006,
datum: marec 2008), ki ga je pripravila na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz
Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/2004), lastnih razvojnih potreb in
izraženih razvojnih potreb drugih oseb.
Na podlagi ZPNačrt je nato Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor z
dopisom št. 35016-40/2008 z dne 8.4.2008 pozvalo nosilce urejanja prostora, da podajo
smernice za pripravo OPN, osnutek OPN je bil hkrati objavljen na spletnem strežniku MOP.
Občina Podčetrtek je nato v nadaljevanju pristopila k pridobivanju navedene strokovne
podlage in ostalim postopom, kot je izdelava študije in kart poplavne ogroženosti,
usklajevanje OPN z ugotovitvami te študije, potrditve študije s strani pristojnega organa ipd.
Tako je bila izdelana študija »OPN Podčetrtek, Karte globin in razredov poplavne nevarnosti
za območje Sotle od Podčetrtškega potoka do sotočja z Mestinjščico«, izdelovalec: Hidrosvet,
d.o.o., št. 10/14, Celje, marec 2015.
V skladu s to študijo je bilo nato dopolnjen OP, ki je priloga tega OPN, in sicer »Okoljsko
poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Podčetrtek«, izdelovalec: Oikos, d.o.o., št.
1171/09, januar 2016.
OP je bil 9-2-2016 poslan na MOP z namenom pridobitve novega mnenja. MOP je z dopisom
št. 35409-184/2009/17 z dne 13. 4. 2016 Občino Podčetrtek obvestil, da je OP ustrezen. S tem
je bil dan pogoj, da Občina Podčetrtek aktivno nadaljuje s pripravo OPN.
Občina Podčetrtek je nato pristopila k javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN
(Urbanisti, d.o.o., št. proj. 09-6006, datum: 16.8.2016) in sicer v času od 16.8.2016 do
19.9.2016. v tem času je bila izvedena tudi javna razprava in sicer dne 6.9.2016.
Do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve, je Občina Podčetrtek dne
8.11.2016 sprejela stališča.
Ob upoštevanju stališč do pripomb in pripomb javnosti je nato je Občina Podčetrtek pripravila
predlog OPN (Urbanisti, d.o.o., št. proj. 09-2006, datum: 9.12.2016).
Predlog je bil poslan vsem nosilcem urejanja prostora dne 23.01.2017. Na predlog je občina
prejela mnenja, na podlagi katerih je OPN nato v letu dni usklajevala z različnimi nosilci in
sicer na usklajevalnih sestankih in podobno.
OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
Strateški del OPN
Pri pripravi strateškega dela OPN Občina Podčetrtek se je sledilo zastavljenim ciljem
prostorskega razvoja. Cilji so opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih
prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj in doseganja večje stopnje
urejenosti v prostoru,
Izvedbeni del OPN
V izvedbenem delu OPN so za celotno območje občine Podčetrtek po posameznih enotah
urejanja prostora določena:
območja namenske rabe prostora in sicer osnovne namenske rabe in/ali površine
podrobnejše namenske rabe, ki se lahko prikažejo tudi podrobneje,
prostorski izvedbeni pogoji in dopustna izraba prostora ter
7

-

območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati določeno namensko rabo prostora, skupna
določila glede prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za vse enote urejanja prostora,
posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja prostora
in vse omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja zdravja (varstvo kulturne
dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, ogrožena območja – poplavna, vodovarstvena,
plazljiva, plazovita in erozijska območja,) ali predpisi upravljavcev infrastrukture (varovalni
pasovi gospodarske javne infrastrukture ipd.).
Zaradi obsežnosti gradiva so svetniki prejeli gradivo na CD-ju.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Podčetrtek, v prvi obravnavi.
K 8. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA
STOLP NA RUDNICI-PRVA OBRAVNAVA;
Ga. Novak je povedala, da je Občna Podčetrtek že v letu 2009 pristopila k postopku priprave
dokumentacije za izgradnjo razglednega stolpa na Rudnici. V vsem tem času smo skušali
ustreči vsem pogojem solastnika parcele, predvidene lokacije da bi si pridobili pravico
gradnje. V drugi polovici leta 2017 se je dokončno izkazalo da do tega ne bo prišlo, zato se je
mikrolokacija predvidenega stolpa spremenila.
Glede na to da pa nam naš PUP ne omogoča gradnje na predmetni lokaciji smo se na osnovi
pogovora z strokovnimi službami na UE Šmarje pri Jelšah odločili da se za predmetno
lokacijo izdela OPPN, ker le edino na ta način nam lahko uspe da dosežemo zastavljen cilj.
G. Hrovatič je podal pobudo, da bi se na SIDG posredoval dopis, da bi se posekalo drevje
okrog mesta za postavitev stolpa, saj bo potem lažje dostopati do mesta postavitve stolpa.
Predlagal je še, da se pri izgradnji stolpa upošteva maksimalna višina, ter da bi bilo smiselno
proučiti še možnost parkirišč.
Ga. Černe iz firme Petra Pogačar, s. p., ki so pripravili navedeno dokumentacijo je podala
kratko obrazložitev in dejala, da se ji zdi smiselna proučitev glede parkirišč, glede
maksimalne višine pa je dejala, da bo preverila, kakšen je bil pogoj.
G. Lončarič je dejal, da trenutno 35 m in da bomo do naslednjega tedna imeli točen podatek.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
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NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stolp na Rudnici, v prvi obravnavi.
K 9. točki dnevnega reda:
PREDLOG STATUTA OBČINE PODČETRTEK;
Ga. Jurjec je povedala, da je Občinski svet na 30. redni seji dne 23.06.2010 sprejel statut
Občine Podčetrtek in nato na 10. redni seji 18.02. 2016 ter 22. redni seji 19.04. 2018
dopolnitve statuta občine Podčetrtek.
Zaradi boljše preglednosti se predlaga občinskemu svetu, da v skladu z določili 93. člena
Poslovnika potrdi uradno prečiščeno besedilo le-tega.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme uradno prečiščeno besedilo statuta občine
Podčetrtek.
K 10. točki dnevnega reda:
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK;
Ga. Jurjec je povedala, da je Občinski svet na 30. redni seji dne 23.06.2010 sprejel Poslovnik
Občine Podčetrtek in nato na 22. redni seji 19.04. 2018 dopolnitve Poslovnika občine
Podčetrtek.
Zaradi boljše preglednosti se predlaga občinskemu svetu, da v skladu z določili 93. člena
Poslovnika potrdi uradno prečiščeno besedilo le-tega.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme uradno prečiščeno besedilo Poslovnika občine
Podčetrtek.
K 11. točki dnevnega reda:
PREDLOG NAČRTA RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI PODČETRTEK;
G. župan je predal besedo za uvodno obrazložitev g. Šelekarju.
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G. Šelekar je povedal, da je občina Podčetrtek naročila izdelavo Načrta razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Podčetrtek,
ki ga je izdelalo podjetje IPMIT, d. o. o.
Povedal je, da je namen načrta je ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni
infrastrukturi v občini Podčetrtek. Del načrta pa je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter
posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje
širokopasovnih omrežij na belih lisah. Načrt je tudi osnovni dokument in kot tak osnova in
pomoč zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah.
Dejal je, da moramo dokument sprejeti, ker nam je to osnova ob morebitnih prijavah na javni
razpis za sofinanciranje.
G. župan je dejal, da je že v načrtu širokopasovno omrežje za Pristavo pri Mestinju in Olimje.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Podčetrtek.
K 12. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJE ZA NAJETJE KREDITA ZA NAKUP VOZILA
AVTOCISTERNE JAVNEMU PODJETJU OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da smo s strani Javnega podjetja OKP
Rogaška Slatina prejeli zaprosilo za izdajo soglasja za najem dolgoročnega kredita na podlagi
10. g člena Zakona o financiranju občin. Javno podjetje OKP bi nabavilo avtocisterno za
praznjenje greznic in MKČN.
Glede na letno višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja pa podjetje zagotavlja, da
obveznosti iz kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile občinskega proračuna.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek izdaja soglasje za najetje kredita za nakup vozila
avtocisterne, ki ga bo najelo podjetje OKP Rogaška Slatina d. o. o., v višini 30.528,00
EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev podjetja) in da obveznosti iz
kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenila občinskega proračuna.
K 13. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILA VRTCA V PRIMERU STRNJENE
ODSOTNOSTI OTROKA;
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Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se kot vsako leto do sedaj predlaga
sofinanciranje vzgojnin v poletnih mesecih v primeru strnjene odsotnosti 30 dni v višini 50 %.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občina Podčetrtek sofinancira za otroke iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec v
Podčetrtku in vrtce v drugih občinah, v primeru strnjene odsotnosti 30 dni v času od 01.
07. 2018 do 31. 08. 2018 (julij ali avgust), stroške plačila vzgojnine za 50 %.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo
znižano plačilo le za otroka, katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega
proračuna.
K 14. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O RAZPISU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2018;
Ga. Jurjec je dejala, da se bodo tako kot vsako leto tudi v letu 2018 ob občinskem prazniku
podelila občinska priznanja. Zato se občinskemu svetu predlaga sklep, da se v letošnjem letu
podeli naziv častni občan (konec mandata), plaketa občine, priznanje občine in denarna
nagrada. Na osnovi sprejetega sklepa bo objavljen javni razpis. Predloge za podelitev priznanj
pa bo obravnavala pristojna komisija pred potrditvijo občinskih priznanj na občinskem svetu.
G. Juričan je dejal, da je prav, da se konec mandata podeli tudi naziv častni občan. Kot drugo
pa je izpostavil predlog, da bi se lahko podelili 2 občinski priznanji.
G. župan je dejal, da če je preveč priznanj se njihov pomen izniči in meni da je to dovolj, saj
ima še on kot župan možnost podelitve županovega priznanja.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občina Podčetrtek bo v letu 2018 podelila naslednja priznanja občine:
- Naziv častni občan
- Plaketo občine
- Priznanje občine
- Denarno nagrado občine
Vrednost nagrade znaša 650,00 EUR.
Priznanja podeli Občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna
komisija.
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K 15. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV V SVET CENTRA ZA SOCIALNO
DELO ŠMARJE PRI JELŠAH;
G. Hrovatič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
uvodno poročilo in povedal, da je komisija obravnavala gradivo in na svoji 6. Korespondenčni
seji sprejela sklep, da se kot skupno predstavnico občin Podčetrtek, Kozje, Šmarje pri Jelšah
in Bistrica ob Sotli . Ker občina Kozje do sedaj najdlje ni imela svojega predstavnika je bila
pozvana, da občinam posreduje predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet
CSD Šmarje pri Jelšah. Občinski svet občine Kozje je kot predstavnico vseh občin imenoval
go. Andrejo Rehar, zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu, da se v svet CSD tudi kot predstavnico občine Podčetrtek imenuje ga.
Andreja Rehar, stanujoča Srebrnik 22, 3256 Bistrica ob Sotli.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek za predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek,
kozje, Šmarje pri Jelšah, rogaška Slatina in Rogatec, v svetu Centra za socialno delo
Šmarje pri Jelšah, imenuje Andrejo Rehar, stanujočo Srebrnik 22, 3256 Bistrica ob
Sotli, za štiriletno mandatno obdobje.
K 16. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI ZEMLJIŠČA 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. 1186/10, 1186/11 in 1186/13 vse 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.
Člani občinskega sveta so brez razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o.
1228 – Sopote.
K 17. točki dnevnega reda:
POROČILO O IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA
DOMU V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2017;
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Ga. Umek, direktorica Seniorja je podala izčrpno poročilo, ki je bilo priloženo tudi v gradivu
za prejšnjo redno sejo. Izpostavila pa je tudi novost glede elektronske evidence storitev s
pametnimi telefoni.
G. Gobec je dejal, da si želi, da gre vse še tako uspešno naprej.
G. Lončariča je zanimalo, ali imajo drugje že tudi izpostavljeno to elektronsko evidenco ?
Ga. Umek je dejala, da Šmarje nima, Rogaška Slatina pa gre v tej smeri.
K 18. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA;
G. župan je naprej podal predlog, da bi se na pobudo Lovske družine Podčetrtek namenila
sredstva v višini 5.000,00 EUR za obnovo doma.
G. Počivavšek je dodal, da tako kot je v občini Podčetrtek vse urejeno, želijo tudi lovci imeti
obnovljen svoj dom. Prosil je, da potrdijo predlagani predlog in povedal, da so ogromno dela
opravili sami pri obnovi.
G. Hrovatič je še dodal, da vse delajo zastonj in se plača samo material oz. tisto, kar ne
zmorejo narediti sami. Prav tako predlaga, da se predlog o sofinanciranju potrdi.
Člani občinskega sveta so po razprave soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o sofinanciranju lovskega doma LD
Podčetrtek v višini 5.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezervacije in se
namenijo za poravnavo stroškov materiala.
K 19. točki dnevnega reda:
RAZNO;
G. župan je podal poročilo o investicijah v teku in o aktivnostih, ki se izvajajo na območju
naše občine.
Povedal je tudi, da bo sprejel najboljše učence ob zaključku šole ter skupine otrok, ki so
dosegle uspehe na državnih tekmovanjih.
Ga. Koprivc je podala vprašanje, kako se sedaj planira izvesti oz. zgraditi knjižnico ?
G. župan je odgovoril, da se bo o tem razpravljalo v naslednjem mandatu, glede na to, kakšna
je bila do sedaj razprava. Imamo možnost, da počakamo kakšno ceno nam bo ponudila družba
GIC gradnje d. o. o., ali pa poiščemo novo lokacijo.
G. Juričan je opozoril na to, da so kanali čez ceste zamašeni in meni, da jih bo potrebno bolj
vzdrževati, saj bomo v bodoče verjetno težje prišli do novih cest.
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G. Počivavšek je čestital, da se je uspelo kolesarsko dirko pripeljati čez Podčetrtek.
G. Hrovatič je podal vprašanje, kako je s plazom v Zaborovcu, ker se v srednem delu poseda ?
G. Aralica je dal pobudo, da imamo na naslednji seji eno točko v zvezi z gradom Podčetrtek.
G. župan je odgovoril, da lahko kdajkoli, samo moramo vedeti o čem se bo razpravljalo.

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN
Peter MISJA
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