Predlog

ZAPISNIK
11. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v petek, 12. junija
2020, ob 16.00 uri, v sejni sobi občine Podčetrtek.
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, župan Peter Misja ter članice občinske uprave.
ODSOTNI: g. Počivavšek David, g. Ilek Janez
G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek
in dejal, da smo se tokrat sestali v sejni sobi ob upoštevanju vseh varnostnih razmer.
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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
3. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, 1. in 2.
obravnava;
4. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka;
5. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2020;
6. Pobude in vprašanja.
7. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA
PODČETRTEK;

10.

REDNE

SEJE

OBČINSKEGA

SVETA

OBČINE

G. župan je podal predloženi zapisnik 10. redne seje občinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so soglasno (9 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 9
ZA: 9
PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek.
Ga. Trunk je prišla na sejo.
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K 2. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Sprejme se poročilo
Podčetrtek.

o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine

K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA
LETO 2020, 1. IN 2. OBRAVNAVA;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se je zaradi izbruha koronavirusa in
razglasitve epidemije, situacija na nacionalni, kakor tudi na občinski ravni spremenila, zato se
je pripravil 1. rebalans proračuna. Spremembe so se upoštevale tako na prihodkovni, kakor tudi
na odhodkovni strani in so pojasnjene v nadaljevanju.
Na prihodkovni strani so se na osnovi sprejetih ukrepov Vlade RS za obvladovanje situacije in
dolgoročnega zmanjševanja škode povečala sredstva dohodnine (večja primerna poraba na
prebivalca), prav tako pa se iz državnega proračuna povrnejo sredstva za plačilo vzgojnin –
delež staršev, katerega zaradi zaprtja vrtcev starši niso plačali.
Dohodnina je višja za 162.052,00 €, ostali davčni prihodki se niso bistveno spreminjali, razen
turistična taksa, pri kateri je izpad prihodkov ocenjen v višini 150.000,00 €. Planirana turistična
taksa bo sicer lahko realizirana, vendar samo v primeru, da se bodo razmere stabilizirale in ne
bo novega izbruha bolezni.
Občina je vložila tudi zahtevo za odpravo napak v garancijski dobi za objekt športne dvorane
in za vrtec. Na osnovi dogovora z bankami so se sredstva nakazala na zakladniški račun občine
in bomo sanacijo izvedli sami. V ta namen so se povečala sredstva na prihodkovni strani v višini
134.986,78 € in prav tako na odhodkovni strani na dveh postavkah (18055 in19009). Prav tako
pa nam v letošnjem letu ne bo uspelo pridobiti planiranih sredstev za grad, ker so se sredstva
zaradi izbruha pandemije na določenih postavkah v proračunu ukinila.
Ker smo konec lanskega leta že prejeli sredstva za projekt Urbano Obsotelje v višini 40.000 €,
so se v rebalansu ta sredstva zmanjšala. Nekoliko pa so se povečala sredstva za sanacijo plazov
in sicer za 50.000 €.
Na odhodkovni strani so se postavke uskladile, zaradi boljše preglednosti pa so se nekateri
konti še dodatno bolj podrobno razčlenili.
Zaradi mile zime so se v proračunu prihranila sredstva na postavki Vzdrževanje LC in sicer za
107.000 €. Zaradi tega so se sredstva prerazporedila na druge postavke v okviru tega programa,
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za 15.000 € pa so se povečala tudi sredstva proračunske rezerve. Kot je bilo že omenjeno, se
sredstva za sanacijo plazov povečujejo za 50.000 €.
Pri postavkah s področja turizma so se sredstva nekoliko prerazporedila. Sredstva za projekte
in delovanje turistično informacijske dejavnosti so se bolj pravilno opredelile po vsebini, zato
so se dodale nove proračunske postavke in sicer postavka 140017 Organizacija kulturnih
prireditev, sejmov in razstav v postavki 14005 Promocijska dejavnost pa se dodaja konto
Oglaševanje na spletu in medijih (turistična promocija). V obeh primerih se je izvedlo zbiranje
ponudb in je bil izbran najugodnejši ponudnik.
Zaradi dotrajanosti avtobusnih postaj se v rebalans doda postavka 14021 Ureditev avtobusnih
postaj v občini. Sredstva v višini 25.000 € se namenijo za njihovo investicijsko vzdrževanje.
V postavki 14009 Sofinanciranje turističnih projektov pa se bodo sredstva namenila za urejanje
poti do Stolpa na Rudnici in njegove okolice.
Projekt Ureditev kolesarske in pešpoti v Podčetrtku je bil realiziran. Na osnovi izvedenega
razpisa in dobljene ponudbe pa je bila realizacija nižja, zato se je postavka v rebalansu uskladila.
Kot je že bilo omenjeno, se na odhodkovni strani doda nova postavka 18055 Popravilo iz
vnovčene garancije za Športno dvorano. Z že dobljenimi sredstvi od vnovčene garancije se
bodo odpravile napake, ki so se pojavile v garancijski dobi.
Pri postavki 19001 Dejavnost javnih vrtcev so se zaradi preglednosti konti bolj podrobno
razčlenili, tako da so stroški transparentno prikazani.
Tudi tukaj se je dodala nova postavka 19009 Investicijsko vzdrževanje vrtca iz garancije. Na
osnovi izvedenega zbiranja ponudb, je bila izbrana najugodnejša ponudba za izvedbo sanacije
vrtca v garancijski dobi. Investicijsko vzdrževanje se že izvaja.
V postavki 19007 Dodatni programi v OŠ se poveča višina sredstev na kontu Načrti in druga
projektna dokumentacija za 20.000 € za Projektno dokumentacijo za prizidek 2 oddelkov vrtca
pri OŠ Pristava pri Mestinju.
Sredstva rezerv so se povečala tudi zaradi nabave zaščitnih sredstev in zaradi sanacije manjših
plazov, za 15.000 €.
Podatki so se uskladili tudi v Načrtu razvojnih programov ter se dodali projekti, kateri bi se naj
izvajali v naslednjem letu (prijava na LAS).
Ostale manjše prerazporeditve in uskladitve so razvidne v tabelaričnem delu.
Rebalans proračuna je uravnotežen, zato predlagam članom občinskega sveta, da ga potrdi.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2020, 1. in 2. obravnava;
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K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILA VRTCA V PRIMERU STRNJENE
ODSOTNOSTI OTROKA;
Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se tudi v letošnjem letu v času
počitnic (julij, avgust), predlaga sofinanciranje stroškov plačila vzgojnine za starše v višini 50
% za otroke iz občine Podčetrtek, ki obiskujejo vrtec. Sofinancira se v primeru strnjene
odsotnosti 30 dni, starši, ki pa imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko
uveljavljajo subvencijo, le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega
proračuna.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Občina Podčetrtek sofinancira za otroke iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec v
Podčetrtku in vrtce v drugih občinah, v primeru strnjene odsotnosti 30 dni v času od 01.
07.2020 do 31.08.2020 (julij, avgust), stroške plačila vzgojnine starša za 50 %.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano
plačilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

K 5. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O RAZPISU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2020;
G. župan je dejal, da tako kot vsako leto se tudi v letu 2020 predlaga podelitev plaketa občine,
priznanja občine in denarne nagrade v višini 650,00 EUR. Naziv častni občan se lahko podeli
vsake štiri leta in je bil podeljen leta 2018.
Na osnovi sprejetega sklepa bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
objavila javni razpis.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Sprejeme se Sklep o določitvi priznanj Občine Podčetrtek, ki se bodo razpisala v letu
2020.
Občina Podčetrtek bo v letu 2020 podelila naslednja priznanja občine:
- 1 plaketo občine,
- 1 priznanje občine,
- 1 denarno nagrado.
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K 6. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA

/
K 7. točki dnevnega reda:
RAZNO
G. župan je povedal, da so na mizo svetniki prejeli Poročilo Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki si ga lahko
pregledajo. Zaradi korona situacije so se župani odločili, da se poročilo poda samo pisno na seji
brez poročevalcev.
V nadaljevanju je predstavil, glede na pobudo svetnikov na prejšnji seji, možnosti nudenja
brezplačnih prevozov za starejše občane. Predstavljena je bila varianta z izvedbo Prostoferja in
izvedba prevoza z TAXI službo Zlatko Najger, s. p.
G. Lončarič je dejal, da se mu zdi bolj primerna izvedba s taxi službo za poskusno obdobje. V
primeru, da bodo čez čas ti stroški višji kot bi bila izvedba s Prostoferjem, pa prekinemo
izvajanje s taxi službo.
G. gobec je dejal, da moramo pri tem paziti, da ne bodo občani te možnosti izrabljali.
G. Hostnik je podal vprašanje ali je možnost, da del stroškov tudi sofinancira uporabnik sam ?
G. župan je odgovoril, da se bodo oblikovala pravila in merila, da bo le ta obravnaval odbor za
družbene dejavnosti in predlog (pravilnika oz. sklepa) podan na naslednjo sejo občinskega
sveta.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Občina Podčetrtek prične z aktivnostmi za zagotovitev brezplačnih prevozov za
starostnike s taksistom kot izvajalcem, in sicer od dne 01. 09. 2020 dalje.
G. župan je v nadaljevanju predstavil možnost pobratenja z občino Zagorska Sela. V ta namen
bi podpisali sporazum o sodelovanju.
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Občina Podčetrtek in Občina Zagorska Sela, Republika Hrvaška, skleneta sporazum o
pobratenju občin. Za podpis sporazuma se pooblasti župana Občine Podčetrtek, Petra
Misjo.
V nadaljevanju je župan prestavil investicije in projekte v teku, unovčenih bančnih garancij ter
delo v času epidemije koronavirusa. Povedal je, da je v tem času aktivno sodeloval sam,
poveljnik CZ g. Sandi Gobec in Mojca Amon, ter da smo se kot občina odpovedali covid
dodatku, ki je pripadal za našo občino. Ob tem se je zahvalil tudi osnovni šoli, vsem učiteljem,
ki so delovali v nastali situaciji.
G. Gobec je nato podal vprašanje glede prošnje za nakup orgel pri sv. Emi in opozoril na
dejstvo, da KS že več kot 60 let upravlja s pokopališčem in si prizadeva, da bi prišlo v last KS
ali občine. A so postavili nemoralno ceno, a mi oz. KS in občina pa sta ogromno naredili na
tem območju.
G. župan je dejal, da je že klical g. Lipovška, a da se še nista uspela dobiti, da bi se o tej temi
pogovorili.
Ga. Užmah je dejala, da imajo za orgle zbranih 25.000 EUR.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN:
Peter MISJA
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