OBČINA PODČETRTEK
OBČINSKA UPRAVA
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Tel.: (03) 81 82 780; Fax: (03) 81 82 790; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

K 1. TOČKI

ZAPISNIK
9. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek,
6. decembra 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. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič, g. Gojko Lončarič, mag.
Darija Štraus Trunk, g. Srečko Gobec, ga. Klavdija Kovačič, župan Peter Misja ter članice
občinske uprave.
ODSOTNI: /
G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek in
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:
Predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 - 2. obravnava;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska
univerza Rogaška Slatina;
5. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2020;
6. Predlog sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto
2020;
7. Predlog sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega
prispevka;
8. Predlog sklepa o valorizaciji točke za odmero občinskih taks;
9. Predlog sklepa o obravnavajo in potrjevanju investicijske dokumentacije;
10. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem;
11. Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Ustanove kulturno
umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje;
12. Pobude in vprašanja;
13. Razno.
1.
2.
3.
4.
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K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA
PODČETRTEK;

8.

REDNE

SEJE

OBČINSKEGA

SVETA

OBČINE

G. župan je podal predloženi zapisnik 8. redne seje občinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek.
K 2. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 8. 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 8. redne seje Občinskega sveta Občine

K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2020 - 2.
OBRAVNAVA;
G. župan je podal uvodno obrazložitev iz priloženega gradiva, ter povzel glavne projekte, ki
so zajeti v proračunu za leto 2020.
Na 8. seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 7.novembra 2019 je bil sprejet sklep, da se
po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020
v javno razpravo do vključno 25. 11. 2019.
V tem času so se sestali trije odbori: Odbor za kmetijstvo, Odbor za turizem in Odbor za
družbene dejavnosti. Vsi so obravnavali 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, kateri so se vnesli v proračun.
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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.
Glede na to, da na predlog proračuna iz prve obravnave (osnutka) proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2020 ni bilo podanih pripomb, realno predlagani predlogi pa so bili upoštevani,
predlagam občinskemu svetu, da predlog proračuna za leto 2020 sprejme.
Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek
za leto 2020 v drugi obravnavi.
K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
USTANOVITVI JZ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA;

ODLOKA

O

Ga. Sovinc, direktorica LU Rogaška Slatina je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je
bistvo predlagane spremembe oz. dopolnitve odloka uskladitev z novim Zakonom o
izobraževanju odraslih, ki so opisane v pisni obrazložitvi.
G. župan je nato predlagal, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita in se odlok
sprejme v 1. in 2. obravnavi, kar omogoča Poslovnik o delu občinskega sveta.
G. Ileka je zanimalo, kolikšen je vložek s strani naše občine ?
G. župan je odgovoril, da nič in podal na glasovanje.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek se združita prva in
druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina.
Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
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Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. obravnavi.
K 5. točki dnevnega reda:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2020;
Ga. Šelekar je povedala, da so z Letnim programom športa opredeljene naloge in smernice, ki
prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg
in potrebna finančna sredstva.
Letni program športa na nivoju lokalne skupnosti sprejme občinski svet. Letni program športa
določa program športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih
za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine.
Predlog letnega programa športa je glede na ekonomski namen in višino sredstev izdelan po
proračunskih postavkah in vsebinah, ki so opredeljene v Resoluciji o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.
Sredstva za šport so razdeljena po naslednjih vsebinah: sofinanciranje programov športa in
rekreacije v društvih; sredstva za vzdrževanje športne dvorane in sredstva namenjena za
vzdrževanje športnih površin.
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 Letni program športa Občine Podčetrtek za leto
2020.
K 6. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI
PODČETRTEK ZA LETO 2020;
Ga. Šelekar je dejala, da se predlaga enaka višina denarne pomoči za novorojence v letu 2020,
kot je bila v letu 2019, in sicer 300,00 EUR za novorojenca. V letu 2020 so sredstva za ta namen
planirana na proračunski postavki 20002-Pomoč staršem ob rojstvu otroka, v višini 11.400,00
EUR.
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 Sklep o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2020.
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K 7. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O INDEKSIRANJU OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA IZRAČUN
KOMUNALNEGA PRISPEVKA;
Ga. Novak je povedala, da se je pri indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega
prispevka upošteval povprečni indeks za obračun razlike v ceni gradbenih storitev za nizke
gradnje, ki ga je objavila Gospodarska zbornica Slovenije.
V obdobju med 31. 10. 2018 in 31. 10. 2019 se je indeks za nizke gradnje povečal 2,81. Zaradi
tega je prišlo do povečanja koeficintov parcele in neto tlorisne površine objekta, kar za občane
pomeni rahlo povišanje končnega zneska komunalnega prispevka.
G. Ileka je zanimalo, kako je s temi stroški primerjalno z ostalimi občinami ?
G. župan je odgovoril, da imamo v povprečju manjši komunalni prispevek, a da se ne gremo
sociale.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za
izračun komunalnega prispevka za leto 2020.
K 8. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O VALORIZACIJI TOČKE ZA ODMERO OBČINSKIH TAKS;
Ga. Šelekar je povedala, da se višina občinskih taks izražena v točkah in da se vrednost točke
letno uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS.
Sklep o vrednosti točke v posameznem proračunskem letu sprejme Občinski svet Občine
Podčetrtek ob predlogu proračuna. Po podatkih Statističnega urada RS je letna rast cen
življenjskih potrebščin v septembru 2019 1,7 odstotna, kar pomeni, da se vrednost točke za
odmero občinskih taks 0,87 EUR v letu 2019, poveča na 0,902 EUR za leto 2020.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za
odmero občinskih taks.
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K 9. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O OBRAVNAVAJU IN POTRJEVANJU INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE;
Ga. Amon je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga sprejem sklepa na podlagi
katerega občinski svet pooblašča župana za potrjevanje investicijske dokumentacije (DIIP in
IP) za projekte, ki so uvrščeni v proračun in NRP občine Podčetrtek. Razlog in cilji, zaradi
katerih je potreben sprejem sklepa pa je poenostavitev postopka.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek pooblašča župana Petra Misjo, da obravnava in potrjuje
investicijsko dokumentacijo DIIP in IP, spremembe in dopolnitve le-teh za projekte
oziroma za investicije, opredeljene v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020
in Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023.
Ga. Užmah je prišla na sejo.
K 10. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI POSLOV, KI NISO
PREDVIDENI V VELJAVNEM NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM;
Ga. Mlaker je povedala, da Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti v 27. členu določa, da lahko upravljalci v primeru spremenjenih prostorskih potreb
in drugih potreb upravljalcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
NRP s stvarnim premoženjem, ali ob nepredvidljivih okoliščinah, ki narekujejo hiter odziv,
sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.
Skupna vrednost poslov pa lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti. Vsled
navedenega se predlaga višina 50.000,00 EUR, kar znaša 17,21 odstotka skupne vrednosti
načrta.
G. Lončariča je zanimalo, kaj to v naravi pomeni.
Ga. Mlaker je dejala, da ne moremo razpolagati s premoženjem, če ni navedeno v letnem načrtu
razpolaganja s stvarnim premoženjem, ta sklep omogoča hiter odziv do sprejete vrednosti.
G. Lončarič je predlagal, da se o tovrstnih poslih potem poroča na občinskem svetu.

6

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme sklep, da skupna vrednost poslov, ki niso
predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem in jih v primeru
spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Podčetrtek, ki jih ni bilo
mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem, ali ob
nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko sklepa župan, znaša
največ 50.000,00 EUR.
K 11. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA SVETA USTANOVE
KULTURNO UMETNOSTNEGA SPOMENIKA SAMOSTANSKEGA KOMPLEKSA
OLIMJE;
G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da
je Komisija na svoji 4. dopisni seji obravnavala predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta
Fundacije Kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje. Predlagali so,
da se kot predstavnica ustanoviteljice Občine Podčetrtek imenuje ga. Magda Jurjec, ki je bila
predstavnica že v prejšnjem mandatu ter je podala soglasje k ponovnemu imenovanju.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek za članico Nadzornega sveta Fundacije Kulturno
umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje, kot predstavnico
ustanoviteljice Občine Podčetrtek, imenuje go. Magdo Jurjec, stanujočo Trška cesta 69,
3254 Podčetrtek, za mandatno obdobje štirih let.
K 12. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA;
G. Hrovatič je podal vprašanje, kdo je zadolžen za vzdrževanje Vonarske ceste, saj bi bilo
potrebno urediti bankine.
G. župan je odgovoril, da občina in da se bo v kratkem uredilo.
G. Gobec je dejal, da je v proračunu za leto 2020 postavka novoletni okraski, za katero upa, da
se bo enakomerno porazdelila po celotnem območju občine.
Prav tako je podal pobudo, da je potrebno na Cmereški gorci postaviti table za usmeritev in
predlaga, da se uredi enotno za celotno območje. Dejal je še, da je potrebno popraviti javno
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razsvetljavo v Pristavi pred Kmetijsko zadrugo ter urediti javno pot v Cmereški gorci zaradi
turistov do Sv. Urbana.
G. župan je odgovoril, da je omenjena javna pot bila predlagana na svetu KS Pristava pri
Mestinju in ni bil predlog sprejet, saj so člani sveta KS potrdili druge predlagane cestne odseke.
G. Gobec je odgovoril, da so bili delegati postavljeni pred dejstvo.
G. Lončarič je predlagal, da se izvajalca vzdrževalnih del javne razsvetljave opozori na
dosledno odpravljanje napak in izvajanje naročenih del, saj luč na odcepu za Škrbnik že 1 leto
ne gori. Podal pa je tudi pobudo glede izvajanja uslug »prostoferja« v naši občini.
G. župan je odgovoril, da bomo v bodoče preverili možnosti za vzpostavitev in jih tudi finančno
ovrednotili.
Ga. Trunk je dejala, da se financira vozila.
G. župan je odgovoril, da obstaja več različnih variant in da se bo zadeva proučila.
K 13. točki dnevnega reda:
RAZNO
G. župan je predlagal sprejetje sklepa s katerim se podaja soglasje k sprejetim spremembam in
dopolnitvam Statuta, ki se nanašajo na registracijo dodatnih dejavnosti. Svetniki so gradivo
prejeli na mizo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta
Zdravstvenega doma Šmarje pri jelšah, sprejetim na 1. redni konstitutivni seji, dne 21.
11. 2019.
G. Lončarič je za poročilo o porabljenih sredstvih za rekonstrukcijo prostorov v Kulturnem
domu Pristava pri Mestinju.
G. Gobec je dejal, da so bila odobrena sredstva, ki pa računovodsko niso bila porabljena v letu
2019 oz. poravnana.
G. župan je dejal, da bo potrebno to uskladiti v rebalansu proračuna za leto 2020.
Ga. Kovačič je povedala, da se pritožujejo občani glede reda in mira v večernih urah v spodnjem
delu trga.
G. župan je dejal, da do nas ni prišla nobena tovrstna informacija.
8

G. župan je na koncu podal še poročilo o trenutnih aktivnostih in projektih v občini ter se
zahvalil za korektno in aktivno sodelovanje v iztekajočem se letu.

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN
Peter MISJA
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