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Z A P I S N I K 

 
25. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek 26. 10. 2018 

ob 17.00 uri, v  sejni sobi občine Podčetrtek. 

 

 

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, mag. Marko Jurak, župan Peter Misja ter člani občinske uprave. 

 

OPRAVIČIL  ODSOTNOST: g. Gojko Lončarič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 25. redni  seji Občinskega sveta občine Podčetrtek 

in povedal, da je to zadnja redna seja občinskega sveta v tem mandatu. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji  d n e v n i   

 r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 24. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 24. redne in 1. izredne seje  Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018; 

4. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1218 – Ema; 

5. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1233 – Verače; 

6. Pobude in vprašanja; 

7. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 24. REDNE  in 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 24. 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 24. redne seje  občinskega sveta  občine Podčetrtek. 

 

Nato je podal v obravnavo predložen zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 
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Sprejme se zapisnik 1. izredne seje  občinskega sveta  občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 24. REDNE in 1. IZREDNE 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 24. redne in 1. izredne seje občinskega sveta 

občine Podčetrtek. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA 

LETO 2018;. 

 

G. župan je podal kratko obrazložitev iz priloženega gradiva in povedal, da so se pri  pripravi 

2. rebalansa upoštevale uskladitve, predvsem pri investicijah, katere se zaradi nekaterih 

prerazporeditev uskladijo, nekatere se pa prenašajo v naslednje leto. Še pomembneje pa je, da 

želi občine konec leta v celoti  odplačati 2 kredita in sicer:  kredit v višini 30.000 €, ki je bil 

sklenjen pred 4 leti z Banko Celje, sedaj ABANKA. Občina bi s tem celoti odplačala kredit. 

Drugi pa je kredit Stanovanjskega sklada, katerega je za izgradnjo stanovanj sklenil še bivši 

Stanovanjski sklad Šmarje pri Jelšah. Dokončno odplačilo znaša 17.853,77 €. Občina se je 

odločila za ta korak, ker se določene investicije prenašajo v naslednje leto in tako  občini 

ostajajo sredstva, kater je smiselno nameniti za odplačilo kreditov.  

Na prihodkovni strani se odraža predvsem  zmanjšanje  transfernih prihodkov, ker za 

planirano investicijo Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek ni bilo ustreznega razpisa za 

pridobitev EU sredstev, se investicija prenaša v naslednje leto. 

Prav tako pa se zaradi dolgotrajnega pridobivanja soglasij Investicija  Izgradnja povezovalne 

ceste Cmereška Gorca – Sodna Vas, katera se sofinancira s strani Slovenskih Železnic prenaša 

v proračun leta 2019. Lastna sredstva občine pa so se že v letošnjem letu namenila za 

projektno dokumentacijo, razlika pa za odkup zemljišč. Tako se delež SŽ v celoti  prenaša v 

leto 2019 na prihodkovni in odhodkovni strani. 

Na odhodkovni strani so večje spremembe na naslednjih postavkah: 

13001 Vzdrževanje LC 

Postavka se je nekoliko povečala zaradi  obsežnejšega letnega vzdrževanja (košnje)  LC in 

kolesarskih poti.  

V postavki  13005 Sanacija cest in plazov po neurju, so se sredstva uskladila na osnovi  

dobljenih sredstev za sanacijo Zemeljskega plazu Zaborovec (delež sofinanciranja Min. za 

okolje in prostor 14.267,20 €, lastni delež 5.226,81 €). 20.000,00 € pa občina iz lastnih 

sredstev nameni še za druge nujno potrebne sanacije plazov. 

130036 Izgradnja povezovalne ceste Cmereška gorca –Sodna vas 

Kot je bilo že navedeno se postavka  v celoti prenaša v leto 2019. 130061 PLOČNIK 

PODČETRTEK – TERME. 
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Kljub podpisanemu sporazumu z Ministrstvom za infrastrukturo, se bo investicija izvedla v 

naslednjem letu, zato se postavka v večjem delu prenaša v leto 2019. 

Zaradi  smotrnosti dokončanja celotnega območja, se  v postavki 130042 Urejanje cestnega 

prometa dodajo sredstva za Ureditev pločnika in JR Cmereška gorca. 

V postavki 13040 Vzdrževanje javne razsvetljave se namenijo dodatna sredstva za izgradnjo  

manjkajočega dela JR v  Podčetrtku in v Pristavi. 

140055  II. Faza kolesarske poti Sodna vas 

V postavko je vključeno nadaljevanje izgradnje kolesarske poti Sodna vas (gre za izgradnjo 

mostu in dokončanje celotne trase). 

Sredstva za adaptacijo in rekonstrukcijo na ZD, katere projekte je financiral sam Zdravstveni 

dom Šmarje, so se zagotovila  že v prvem  rebalansu, vendar pa je na osnovi pridobljenih PZI 

projektov, v katerem je zajeta tudi ureditev okolice, predvsem pa ureditev ambulante za 

pediatra v našem ZD, potrebno del sredstev zagotoviti tudi v letu 2019. To je razvidno v 

Načrtu razvojnih projektov, sredstva pa bodo planirana v proračunu za leto 2019, ko bo 

investicija tudi končana. Posamezne manjše prerazporeditve so razvidne v tabeli posebnega 

dela proračuna. Tako je rebalans uravnotežen in predlaga, da se sprejme. 

        

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 rebalansu št. 2 proračuna 

Občine Podčetrtek za leto 2018. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1218 – 

EMA; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev k predlogu Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 

v k. o. Ema, kjer ne poteka več cesta in je parcela sestavni del domačije Škrabl Ivana. Po 

ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi bo za navedeno nepremičnino možen promet. 

 

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 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 

1218 – Ema. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1233 – 

VERAČE; 

 

Ga. Jurjec je podala uvodno obrazložitev k predlogu Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 

v k. o. Ema, kjer ne poteka več cesta in je parcela sestavni del domačije Zore Branke. Po 
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ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi bo za navedeno nepremičnino možen promet 

oz. zamenjava za zemljišče, po katerem pa danes že poteka cesta last Branke Zore. 

 

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 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 

1233 – Verače. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

/ 

g. Gobec je prišel na sejo. 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je svetnike seznanil, da smo prejeli prošnjo za finančno pomoč župniji Polje ob 

Sotli, ker so v letošnjem letu obnovili župnijsko cerkev-ostrešje. Del sredstev bodo zbrali 

farani, za del sredstev (kritino) pa prosijo občino Podčetrtek za pomoč. 

Predlagal je, da se jim pomaga pokriti stroške materiala v višini 4.000,00 EUR in podal 

predlog v razpravo. 

 

G. Juričan je dejal, da je vesel, da se je to realiziralo in predlaga, da se jim odobrijo omenjena 

sredstva. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

V 2. rebalansu proračuna občine Podčetrtek za leto 2018 se zagotovijo sredstva v višini 

4.000,00 EUR iz proračunskih postavk 18015 Kultura: rezerva v višini 1.500,00 EUR in 

razlika sredstev iz postavke 23006 Splošna proračunska rezervacija v višini 2.500,00 

EUR. Sredstva se namenijo kot pomoč pri pokritju stroškov materiala v trgovini Polje, 

d. o. o., za sofinanciranje obnove župnišča v župniji Svetega Miklavža v Polju ob Sotli. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:           ŽUPAN 

Mojca AMON         Peter MISJA   

                                                                                                                         


