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                       Predlog 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

10.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila izvedena na daljavo, 

v četrtek, 21. maja 2020, ob 17.00 uri, preko spletne platforme Zoom. 

Povezava do seje so svetniki prejeli po e-pošti. 

 

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, ga. Klavdija Kovačič, predsednica nadzornega odbora ga. Marjetka 

Hostnik, župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 

 

ODSOTNI:  g. Gobec Srečko 

 

G. župan je po uspešni prijavi v program zoom,  pozdravil prisotne na 10. redni seji Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek in dejal, da smo se zaradi trenutne situacije sestali na daljavo. Povedal 

je še, da upa, da bo naslednja redna seja že potekala v živo. 

Nato je podal predloženi dnevni red v sprejem. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019;       

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TRC Vonarsko 

jezero; 

5. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini 

Podčetrtek; 

6. Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah;  

7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1229 – Podčetrtek; 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1240 – Sedlarjevo; 

9. Pobude in vprašanja. 

10. Razno. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 9. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 
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Člani občinskega sveta so soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 9. redne seje  

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Sprejme se poročilo  o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE 

PODČETRTEK ZA LETO 2019;       

 

G. župan je v uvodu podal poročilo k zaključnemu računu in povedal, da smo v  letu 2019 

sprejeli Proračun in v mesecu juniju še Rebalans proračuna za leto 2019. Kasneje se rebalans  

ni več sprejemal, zato so se opravile prerazporeditve v proračunu, da so se lahko nemoteno 

izvedle investicije.  Prav zaradi tega pa je tudi realizacija na strani transfernih prihodkov in 

investicijskih odhodkov nižja, ker  do konca leta ni bilo razpisa za sofinanciranje iz EU sredstev 

za komunalno infrastrukturo (investicija ČN Podčetrtek).  

Dodatna obrazložitev je bila razvidna iz gradiva za to točko dnevnega reda, zato je ustno ni 

podajal. 

 

Nato je predal besedo predsednici nadzornega odbora ge. Hostnik. 

 

Ga. Hostnik je povedala, da se je Nadzorni odbor sestal na četrti redni seji in pregledal Zaključni 

račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019, prav tako pa so pregledali poslovanje KS 

Virštanj, prav tako so že v letu 2019 pregledali poslovanje Košarkarskega kluba Podčetrtek ter 

finančno izvedbo investicije Razglednega stolpa na Rudnici. 

Člani Nadzornega odbora predlagajo Občinskemu svetu, da Odlok o zaključnem računu 

proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019 potrdi. 

 

Ga. Kovačič se je uspešno priključila seji na daljavo. 
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Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov  (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2019. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

TRC VONARSKO JEZERO; 

 

Ga. Novak je podala, da z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek je 

predmetno območje opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo 

površine za turizem (BT), del pa kot površine za oddih, rekreacijo in šport ZS, ki se urejajo s 

prostorskim izvedbenim aktom (PIA). 

Razlog za pripravo OPPN TRC Vonarsko jezero je namera o umestitvi novih objektov za 

turistične namene z vso potrebno komunalno infrastrukturo na območju možne (ponovne) 

ojezeritve Vonarskega jezera.  

 

Občina Podčetrtek  je sprejela Sklep o začetku priprave OPPN za TRC Vonarsko jezero (Uradni 

list RS, št. 41/19). Osnutek OPPN je bil v avgusta 2016 javno razgrnjen. Na podlagi stališč ter 

po sprejetju OPN (Uradni list RS, št. 63/18)  je bil v decembru 2018 izdelan predlog OPPN ter 

pozvani nosilci urejanja prostora, da k predlogu podajo svoje mnenje, hkrati so potekala 

usklajevanja z nekaterimi NUP. Na podlagi usklajevanj in dopolnjenih (usklajenih) rešitev, 

povezanih predvsem z možno ojezeritvijo in z varovanjem narave, so bila do marca 2020 

pridobljena vsa mnenja NUP. Usklajeni predlog sprejme Občinski svet Občine Podčetrtek  

Odlok  o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  pa objavi v uradnem listu  glasilu. 

 

G. Lončarič, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in urejanje okolja je nato dejal, da je 

navedeni Odlok obravnaval tudi odbor na svoji redni seji in sprejeli odločitev, da se predlog 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TRC Vonarsko jezero sprejme. 

 

G. Ileka je zanimalo ali gre za območje, ki je vprašanje arbitraže. 

 

G. župan je odgovoril, da ne in da gre v tem primeru za 4 ha zemljišča okoli ribiške koče. 

 

G. župan je po razpravi predlagal, da se prva in druga obravnava Odloka združita in zato 

predlagal sprejetje s k l e p a: 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi so soglasno  (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 
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Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek se združita prva in 

druga obravnava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TRC Vonarsko 

jezero. 

 

Člani občinskega sveta so nato soglasno  (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za TRC Vonarsko jezero v 1. in 2. obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH IN OTROŠKIH 

PROGRAMOV V OBČINI PODČETRTEK; 

 

Ga. Šelekar je v uvodu povedala, da smo pripravili Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in 

otroških programov, katerega je na svoji 3. redni seji, obravnaval tudi Odbor za družbene 

dejavnosti. Pravilnik bo osnova za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev 

za mladino in otroke v proračunski postavki 18056. Odbor predlaga občinskemu svetu, da 

sprejme predlagani Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini 

Podčetrtek. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in 

otroških programov v Občini Podčetrtek. 

 

 

Ga. Užmah se je priključila seji na daljavo. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA 

SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ŠMARJE PRI JELŠAH;  

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 

uvodno poročilo. Povedal je, da smo s strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti prejeli 

poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov Sveta območne izpostave JSKD Šmarje 

pri Jelšah. Pozvana so bila kulturna društva k oblikovanju predlogov kandidatov za člana JSKD 

Šmarje pri Jelšah. Prispel je predlog s strani Kulturnega društva Zvon, in sicer za go. Mihaelo 
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Pihler, ki je podala tudi soglasje. Zato predlaga občinskemu svetu, da se kot predstavnica 

Občine Podčetrtek predlaga go. Mihaelo Pihler. 

 

 

 

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 v imenovanje za članico Sveta Območne izpostave 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah, kot predstavnico Občine 

Podčetrtek, predlaga go. Mihaelo Pihler, za mandatno obdobje štirih let. 

 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

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

1229 – PODČETRTEK; 

 

Ga. Novak je podala uvodno obrazložitev k ukinitvi lastnine v splošni rabi na nepremičnini par. 

Št. 736/4, k. o. Podčetrtek, ker smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli vlogo za 

sklenitev služnostne pogodbe za potrebe vgradnje male biološke čistilne naprave za mejnih 

prehod Podčetrtek. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini par. št. 

736/4, površina 1299 m2, k. o. 1229 – Podčetrtek. 

2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist 

Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična št. 5883997000. 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

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

1240 – SEDLARJEVO; 

 

 

Ga. Novak je podala uvodno obrazložitev k ukinitvi lastnine v splošni rabi na nepremičnini 

parc.št. 1526/12 in 1526/14 obe v  k. o. Sedlarjevo. 
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Po ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi na predmetnih parcelah, se bosta ti dve 

parceli zamenjali s parcelami, ki predstavljajo cesto 317 142. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. 

št. 1526/14, površine 75 m2 in parc. št. 1526/12, površine 470 m2, obe k. o. 1240-

Sedlarjevo. 

2. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist 

Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000. 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

G. Lončarič je dejal, da je odbor podal pobudo glede priprave in sprejetja Odloka o uporabi 

gozdnih cest na območju občine Podčetrtek. 

 

G. Ilek je podal vprašanje ali je kdo že sprožil postopek glede bale sena v Sodni vasi pri mostu? 

 

G. župan je dejal, da smo prejeli prošnjo glede sofinanciranja orgel pri Sv. Emi in da se moramo 

v kratkem odločiti. 

 

Ga. Užmah je dejala, da se priporočajo za sofinanciranje in da so že nekaj denarja pobrali imajo 

pa tudi sponzorje. 

 

G. župan je odgovoril, da vedno prispevamo za vse sakralne spomenike in da bo imel v kratkem 

razgovor z škofov še glede zemljišč in se bomo nato odločili. 

 

G. Ilek je podal vprašanje, ali lahko dobimo podatek koliko občanov je ostalo brezposelnih v 

času trajanja epidemije. 

 

G. župan je dejal, da bomo odgovor posredovali na naslednji redni seji. 

 

G. Ileka je zanimalo, kako je z optiko na našem območju. 

 

G. župan je odgovoril, da intenzivno dela na tem. 

 

Ga. Trunk-Štraus je opozorila na okvaro javne razsvetljave v Imenem. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
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Zapisala:       ŽUPAN   

Mojca AMON       Peter MISJA 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


