ZAPISNIK
24. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila včetrtek23. 08. 2018
ob 17.00 uri, v prostorih Lovskega doma v Imenski gorci.

PRISOTNI: 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:mag. Marko Jurak
1. G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na24. redni seji Občinskega sveta občine
Podčetrtek in povedal, da se 6. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici-druga obravnava, umakne iz
današnjega dnevnega reda, ker se mora počakati še na soglasje zavoda za gozdove (rok
za izdajo soglasja pa še ni potekel), ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo. Nato je
podal predloženi dnevni red s predlagano spremembo v potrditev.

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11ZA) sprejeli naslednji d n e v n i
r e d:
1. Predlog zapisnika 23.redne sejeObčinskega sveta Občine Podčetrtek;
2. Poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Podčetrtek;
3. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Podčetrtek-druga obravnava.
4. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtekdruga obravnava;
5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek – druga
obravnava;
6. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje 01. 01. Do 30.06.
2018;
7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2018;
8. Predlog Sklepa o mnenju k imenovanju direktorja JZ Knjižnica Šmarje pri
Jelšah;
9. Predlog Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1217 – Vonarje;
10. Pobude in vprašanja;
11. Razno.

K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA 23. REDNE SEJEOBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal predloženi zapisnik 23. redne sejeobčinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
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PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 23. redne seje občinskega svetaobčine Podčetrtek.

K 2. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV23. REDNE SEJEOBČINSKEGA 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: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 23. redne sejeobčinskega sveta občine
Podčetrtek.

K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V
OBČINI PODČETRTEK-DRUGA OBRAVNAVA.
G. župan je povedal, da ni bilo na prvi obravnavi nobenih pripomb oz. predlogov, prav tako ni
bil vložen noben amandma, zato se predlaga sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Podčetrtek v drugi obravnavi.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Podčetrtek v drugi obravnavi.

K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
PODČETRTEK-DRUGA OBRAVNAVA.
G. župan je povedal, da ni bilo na prvi obravnavi nobenih pripomb oz. predlogov, prav tako ni
bil vložen noben amandma, zato se predlaga sprejem Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v občini Podčetrtek v drugi obravnavi.

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
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NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v občini Podčetrtek – druga obravnava.

K 5. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PODČETRTEK
– DRUGA OBRAVNAVA;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da smo v času od prve obravnave OPN-ja
na seji OS, OPN predstavili referentom na UE Šmarje pri Jelšah, ki se ukvarjajo z gradbenimi
in prostorskimi zadevami. Podali so nekaj pripomb, ki so navedene v gradivu in le – te so se
upoštevale pri dokončnem oblikovanju Odloka o OPN. Gradivo so svetniki prejeli tudi na
CD-ju. Dejal je še, da bo kar kmalu po sprejetju potrebno še nekatere zadeve uskladiti.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Podčetrtek, v drugi obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA OBDOBJE 01. 01.
DO 30.06. 2018;

Ga. Šelekar je podala poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Podčetrtek za leto 2018
in povedala, da je realizacija bila v višini 26,3 %, da so davčni prihodki realizirani v višini
47,5 % , od tega pa je bila dohodnina zbrana v višini 50 %. Višja je realizacija pri davkih na
premoženje, v višini 41,4 %. Prav tako je realizacija nedavčnih prihodkov nekoliko nižja, ker
investicije še niso zaključene in še niso nakazana sredstva za sofinanciranje investicij. Enako
velja tudi za transferne prihodke. Posledično zaradi tega je tudi realizacija na odhodkovni
strani samo 23,6 %, saj so se investicije pričele izvajati in še niso zaključene. Povedala je še,
da je v gradivu v posebnem delu proračuna v tabelaričnem delu prikazana podrobna poraba
posamezne postavke.
G. župan je na koncu še navedel investicije, ki so v izvajanju ter za katere investicije se
pripravlja dokumentacija.

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
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PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek se je seznanil s polletno realizacijo proračuna občine
Podčetrtek.

K 7. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2018;

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v uvodu
povedal, da je Komisija na svoji 18. redni seji obravnavala prispele predloge za podelitev
priznanj občine Podčetrtek za leto 2018. Povedal je, da je prispelo več predlogov, kot lansko
leto, da so se težko odločili med predlogi predvsem pri denarni nagradi in priznanju.
Po razpravi, pa so člani komisije z večino glasov sprejeli naslednje sklepe za podelitev
letošnjih priznanj:
1. NAZIV ČASTNI OBČAN
- G. Zdravko Počivalšek, stanujočemu Olimje 58, Podčetrtek, za njegov izjemen
prispevek k razvoju občine in širše.
2. PLAKETO OBČINE
- Kmetijski zadrugi Šmarje z. o. o. enoti Hiša vin Emino, za njihov prispevek k
prepoznavnosti Kozjanskega in Obsotelja kot uspešne in sodobne vinske
destinacije.
3. PRIZNANJE OBČINE
- Ga. marija Križan, Jerčin 16, pristava pri Mestinju, za aktivno in uspešno večletno
delovanje v društvih in na drugih področjih.
4. DENARNO NAGRADO
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Imeno, za 110 let delovanja in aktivnega
sodelovanja na področju požarnega varstva.
G. župan je podal podani predlog v razpravo.
g. Aralica je menil, da je za g. Počivalška malo prehitro podelitve naziva častni občan, meni,
da bi bilo verjetno to bolj primerno čez 4 leta in če bi predlog prišel s strani firme, ki jo je
vodil.
G. župan je na koncu še dejal, da letošnje priznanje župana prejme g. Albin Leskovšek in
Medžupnijskakaritas Obsotelje Olimje.

Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 10
PROTI: 1
Občinski svet občine Podčetrtek sprejme Sklep o podelitvi priznanja Občine Podčetrtek
za leto 2018 in sicer:
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1. NAZIV ČASTNI OBČAN
- G. Zdravko Počivalšek, stanujočemu Olimje 58, Podčetrtek, za njegov
izjemen prispevek k razvoju občine in širše.
2. PLAKETO OBČINE
- Kmetijski zadrugi Šmarje z. o. o. enoti Hiša vin Emino, za njihov prispevek k
prepoznavnosti Kozjanskega in Obsotelja kot uspešne in sodobne vinske
destinacije.
3. PRIZNANJE OBČINE
- Ga. marija Križan, Jerčin 16, pristava pri Mestinju, za aktivno in uspešno
večletno delovanje v društvih in na drugih področjih.
4. DENARNO NAGRADO
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Imeno, za 110 let delovanja in aktivnega
sodelovanja na področju požarnegavarstva.

K 8. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O MNENJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JZ KNJIŽNICA ŠMARJE
PRI JELŠAH;

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v uvodu
povedal, da je Komisija na svoji 18. redni seji obravnavala tudi to točko dnevnega reda.
Povedal je, da je bila občina s strani JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah pozvana, da poda mnenje
k imenovanju Marka Samca, za direktorja JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki ga je izbral svet
zavoda na seji dne 09.07.2018 Člani komisije so po razpravi z večino glasov (4 ZA) sprejeli
sklep, da se poda pozitivno mnenje predlaganemu kandidatu, za mandatno obdobje 5 let.
G. župan je podal to točko v razpravo.
Ga. Koprivc je dejala, da se je odločila, da se ne podpre kandidata, ker je preveč vsestransko
usposobljen in da nima izpita za knjižničarja.
g. župan je odgovoril, da to ni ovira in da nič ne pomeni, če naša občina poda negativno ali
pozitivno mnenje.

Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov(10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 10
PROTI: 1
Občinski svet občine Podčetrtek daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata g.
Marka Samca, stanujočega Prešernova ulica 3, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorja JZ
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 5 let.
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K 9. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI V K. O. 1217 – VONARJE;
Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev k predlogu Sklepa o ukinitvi zemljišča na parc. št.
890/6 v k. o. Vonarje, ker po tej parceli ne poteka več cesta oz. javna pot. Povedala je še, da je
navedena parcela sestavni del območja Vonarskega jezera in je to potrebno, da se lahko
nadaljujejo postopki oživitve jezera Direkcije za vode.

Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov(11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 10
PROTI: 1
Sprejme se Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1217 Vonarje.

K 10. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA
Ni bilo pobud ali vprašanj.

K 11. točki dnevnega reda:
RAZNO

G. Župan je podal poročilo o aktivnostih v teku in o projektih, ki so bili odobreni s strani
Lasa. Povedal je še, da si bodo naslednji teden prišli pogledat grad projektanti, ki jih je naročil
potencialni kupec, da se vidi statika gradu. Dejal je tudi, da imamo izdelano idejno zasnovo
razglednega stolpa.
G. Lončarič je dejal, da smo OPN v 2 obravnavi sprejeli in ga zaokrožili v neko celoto, meni
pa, da je arhitekturno slab in bo v prihajajočem letu potrebno nekaj tekstualnih zadev
spremeniti oz. uskladiti.
Ga. Novak je dejala, da je Odlok logičen in da se od izdelovalcev pričakuje, da bodo naredili
tako kot je potrebno. Tudi ona je bila mnenja, da bo potrebno v kratkem času iti v spremembe.
G. Juričan se je na koncu seje poslovil z mesta občinskega svetnika in se zahvalil za
sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN
Peter MISJA
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