ZAPISNIK
3. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek,
24. januarja 2019 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59
PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga.
Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič,
g. Srečko Gobec, ga. Klavdija Kovačič, župan Peter Misja ter člani občinske uprave.
OPRAVIČIL ODSOTNOST: mag. Darija Štraus Trunk
G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 3. redni seji Občinskega sveta občine Podčetrtek in
predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli naslednji
d n e v n i r e d:
Predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019- druga obravnava;
Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2019;
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Podčetrtek;
6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v »Svet lokalnih skupnosti
Centra za socialno delo Celje«
7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v skupščino Javnega podjetja
OKP Rogaška Slatina, d. o. o.
8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1219 – Sodna
vas;
9. Pobude in vprašanja;
10. Razno.
1.
2.
3.
4.
5.

K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA
PODČETRTEK;

2.

REDNE

SEJE

OBČINSKEGA

SVETA

OBČINE

G. župan je podal predloženi zapisnik 2. redne seje občinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek.
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K 2. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje občinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se poročilo
Podčetrtek.

o realizaciji sklepov 2. redne seje

občinskega sveta

občine

K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2019- druga
obravnava;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je na 2. seji občinskega sveta občine
Podčetrtek, dne 14.12.2018 bil sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog
Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 v javno razpravo do vključno 4.1.2019.
V tem času sta se sestala dva odbora: Odbor za kmetijstvo in Odbor za družbene dejavnosti.
Oba sta obravnavala predlog proračuna za svoje področje, vendar pobud in predlogov na
proračun ni bilo, zato so potrdili proračun v predlagani obliki.
V tem času so se sestali tudi vsi sveti krajevnih skupnosti, kateri so pripravili in potrdili plane
dela za vsako posamezno krajevno skupnost.
Od prve obravnave do predloga proračuna so se opravile manjše dopolnitve in uskladitve,
zato so se nekateri zneski na prihodkovni in odhodkovni strani nekoliko spremenili, predvsem
na osnovi ocene realizacije preteklega leta ter zaradi vključitve vseh petih proračunov
krajevnih skupnosti v skupni proračun. Spremembe so se opravile pri tekočih odhodkih, pri
investicijskih ni bilo sprememb.
Nekoliko nižji je tudi prenos sredstev, vendar pa so se zaradi tega povečali prihodki v letu
2019, ker bo takrat prišlo do realizacije.
V letu 2019 se občina ne planira zadolževati. Predlagani proračun
uravnotežen.

za leto 2019 je

Na osnovi 85. člena Poslovnika občinskega sveta lahko svetniki vlagajo amandmaje na
predlog proračuna v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo. Amandmaji morajo
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
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Glede na to, da na predlog proračuna iz prve obravnave (osnutka) proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2019 ni bilo podanih pripomb, je predlagal občinskemu svetu, da predlog
proračuna za leto 2019 sprejme.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
2019, v drugi obravnavi.
K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2019;
Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se z letnim programom določi
izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.. Povedala je, da Letni program
športa na lokalnem nivoju sprejme občinski svet. Letni program športa določa program športa,
ki se financira iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine.V proračunu občine
Podčetrtek za leto 2019 je za namen športa namenjenih 223.540,00 EUR.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se Letni program športa Občine Podčetrtek za leto 2019.
K 5. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA
LOKALNE VOLITVE V OBČINI PODČETRTEK;
G. župan je podal obrazložitev, da je vsled odstopanja zakonske ureditve pripravljen nov
predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini
Podčetrtek, ki v točki IV. in VI. vsebuje ustrezne uskladitve z veljavno zakonodajo. Ostale
odločbe pa ostanejo nespremenjene.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
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Občinski svet občine Podčetrtek sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek.

K 6. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE V »SVET LOKALNIH
SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO CELJE«
G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v uvodu
pozdravil vse prisotne in povedal, da je komisija na svoji 2. redni seji obravnava Predlog za
imenovanje predstavnika občine v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje. Povedal je, da je svet
kolegijski posvetovalni organ, v katerem bo 17 predstavnikov lokalnih skupnosti. Člani
komisije so kot primerno kandidatko za predstavnico občine Podčetrtek v svetu lokalnih
skupnosti videli go. Magdo Dobravc, stanujočo Polje ob Sotli 7, 3255 Buče. Zato predlaga
občinskemu svetu, da o podanem predlogu razpravlja in predlagani predlog sprejme.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje, se kot predstavnica občine
Podčetrtek imenuje ga. Magda Dobravc, stanujoča Polje ob Sotli 7, 3255 Buče.
K 7. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE V SKUPŠČINO
JAVNEGA PODJETJA OKP ROGAŠKA SLATINA, D. O. O.
G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal,
da je komisija na svoji 1. korespondenčni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja obravnava Predlog za imenovanje predstavnika občine v skupščino Javnega
podjetja OKP Rogaška Slatina, d. o. o. Povedal je, da se za predstavnico občine Podčetrtek
ponovno predlaga go. Magda Jurjec, ki je bila predstavnica že v prejšnjem mandatu in so jo
člani komisije na korespondenčni seji soglasno potrdili.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek imenuje v skupščino Javnega podjetja OKP Rogaška
Slatina, d. o. o., kot predstavnico Občine Podčetrtek, go. Magdo Jurjec, stanujočo Trška
cesta 69, 3254 Podčetrtek, za mandatno obdobje 2019-2023.

4

K 8. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1219 –
SODNA VAS;
G. župan je dejal, da se predlaga ukinitev družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini,
parc. št. 506/2, k. o. Sodna vas, ker po tej parceli ne poteka več cesta oz. javna pot.
Občinskemu svetu se predlaga, da se na zgoraj navedeni parceli ukine status družbene lastnine
v splošni rabi in parcela postane last občine Podčetrtek. Po ukinitvi zemljišča v splošni rabi bo
z navedeno nepremičnino možen promet.
G. Lončarič je dejal, da je tu potrebno odmeriti tudi cesto v hrib, da se potem cesta poveže na
javno pot.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1219
– Sodna vas.
K 9. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA
G. Ilek je podal pobudo, da se svetniki odločijo glede tega, da bi se odpovedali izplačilu
sejnin v nek drug namen.
G. Lončarič je dejal, da dosti dela za lokalno skupnost in meni, da bi se za določen namen
odpovedali določeni sejnini. Ne strinja pa se s tem, da bi se avtomatsko odpovedali sejninam
svetnikom. Meni, da bomo več naredili s tem,če bomo vedeli, komu bomo kaj namenili.
G. Gobec se prav tako ne strinja s predlogom, ampak če se bo izkazala kakšna potreba po
pomoči komu, pa se bomo sproti odločili.
G. Hrovatič se je strinjal s predhodnima svetnikoma, saj se lista ROD financira izključno iz
sredstev sejnin.
G. župan je dejal, da v primeru, da se svetniki odpovedo sejnini, se jim dohodnina kljub temu
obračuna.
G. Ilek je na koncu še dejal, da je imel s tem dober namen. A ker odločitev ni sprejeta, se je
sam odločil, da se njegove sejnine nakazujejo na Čebelarsko družino Podčetrtek.
Ga. Šelekar je dejala, da sta mu dve sejnini že bili nakazani.
G. Ileka je zanimalo, kaj je glede predlogo o preimenovanju OŠ in JZ Zdravstveni dom.
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G. župan je dejal, da se naj nekaj o tem predlogu napiše in da bo nato to temo najprej
obravnaval odbor za družbene dejavnosti.
K 13. točki dnevnega reda:
RAZNO
G. župan je povedal, da so na mizo prejeli prošnjo za obnovo zvonika na cerkvi Sv. Petra na
Bučah in predal besedo g. Ileku.
G. Ilek je dejal, da je za investicijo pridobljena predračunska vrednost 140.000, EUR in da se
od občine Podčetrtek pričakuje sofinanciranje 1/3 vrednosti.
G. župan je odgovoril, da smo sofinancirali že obe mrliški vežici (Buče in Dobležiče) v višini
1/3 vrednosti, prav tako imamo ostale nepremičnine – ceste, v sosednji občini, ki smo jih prav
tako sofinancirali.
G. Gobec je dejal, da se je vsepovsod pomagalo, vendar v manjših zneskih in da pretiravanje
v zneskih ni pošteno.
G. župan je dejal, da smo za obnove sofinancirali po cca 2.500 EUR na cerkev in tako
predlaga, da se bo tudi tu pomagalo v obliki materiala, saj drugače ne gre.
G. Lončarič je dejal, da je potrebno narediti finančni okvir, kako in koliko lahko damo in
preverimo, koliko smo dajali za obnove do sedaj.
V nadaljevanju pa je podal vprašanje, če kdo ve za kakšen objekt, ki se bo v bodoče podiral,
ker bi potrebovali kamenje za izgradnjo Emine poti.
G. Ileka je nadalje zanimalo, kaj je s prometno ureditvijo oz. varnostjo okrog šole in vrtca.
G. župan je dejal, da če bi se to dalo urediti, bi bilo že urejeno. Iščemo druge variante, če bi
bilo možno pridobiti zemljišče od Državnih gozdov RS.
G. Drozga je zanimalo, ali bo v bodoče možno zakupit parking, ki bi ga občina uredila.
G. župan je mnenja, da je potrebno tovornjake spraviti ven iz turističnega območja.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN
Peter MISJA
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