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                       Predlog 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

12.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek, 

3. septembra 2020, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59 

 

 

 

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. 

Janez Ilek, g. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič, g. Gojko Lončarič, mag. Darija Štraus 

Trunk, župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 

 

ODSOTNI:  g. Drozg Aleš in ga. Klavdija Kovačič 

 

G. župan je pozdravil prisotne na 12. redni seji Občinskega sveta Občine in podal predložen 

dnevni red v razpravo. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, 1. in 2. 

obravnava; 

4. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 

06. 2020; 

5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2020; 

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana uprave Ustanove kulturno umetnostnega 

spomenika samostanskega kompleksa Olimje; 

7. Predlog Sklepa o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane; 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1231 – Virštanj; 

9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1220 – Roginska 

gorca; 

10. Pobude in vprašanja; 

11. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 11. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 
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G. Počivavšek je opozoril na napako v zapisniku in sicer sta on in g. Ilek vpisana tako med 

odsotnimi kot prisotnimi. 

 

G. Amon je odgovorila, da se za napako opravičuje in da bo v zapisniku popravljeno. 

 

Ga. Štraus Trunk Darija je prišla na sejo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejme se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek s podano 

pripombo. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 11. 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  o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA 

LETO 2020, 1. IN 2. OBRAVNAVA; 

 

G. župan je povedal, da kljub sprejetemu Rebalansu št. 1, so v tem času nastale dodatne 

spremembe pri planiranih sredstvih, zato se je pristopilo k pripravi Rebalansa št. 2. 

Na prihodkovni strani se na osnovi odločitve Vlade RS, da občinam na zunanji schengenski 

meji povrne del sredstev, katera se namenijo za boljšo kontrolo državne meje, povečujejo 

prihodki. Občini Podčetrtek je bilo dodeljenih 71.104,14 EUR namenskih sredstev. Namenska 

poraba sredstev je razvidna na odhodkovni strani, namenijo pa se za ureditev JR Podčetrtek – 

Imeno v višini 22.500 EUR, razlika pa za vzdrževanje Vonarske ceste. 

Nekoliko so se povečala tudi sredstva 23. člena za investicije (11.213 EUR). Zaradi izvedbe 

obnove državne ceste R3-683/1169 Lesično-Golobinjek z ureditvijo cestnega priključka pri 

Banovini, katera se sofinancira iz občinskega proračuna, se je v proračun vključila še postavka 

Kolesarska steza Virštanj-Banovina. Ker smo imeli izdelano projektno dokumentacijo za 

kolesarsko stezo Virštanj-Dobležiče (meja z Občino Kozje), je bilo smotrno v proračunu 

opraviti manjše prerazporeditve sredstev in vključiti v proračun del izvedbe tega projekta 
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(izgradnja kolesarske steze do Banovine). Sredstva se zagotavljajo tudi iz 23. člena,  izvedba 

pa bo potekala vzporedno z obnovo ceste. 

Zunanja in notranja sanacija knjižnice je bila v tem času uspešno končana, zato se v rebalansu 

proračuna planirajo še sredstva za notranjo opremo knjižnice.  

Na odhodkovni strani so se postavke uskladile,  zaradi  boljše preglednosti pa so se nekateri 

konti še dodatno bolj podrobno razčlenili. 

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. 2 proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2020. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA OBDOBJE OD 

01. 01. 2020 DO 30. 06. 2020; 

 

 

Polletna realizacija proračuna prikazuje realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta 

na prihodkovni in odhodkovni strani, katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov iz 

zakladniškega računa. 

Letošnje leto je zaznamovano predvsem s pandemijo COVID19, kar je nekoliko ustavilo in 

upočasnilo ustaljene načine poslovanja in dela. Zaradi zajezitve širitve koronavirusa je bila v 

državi od 12. marca 2020 do 15. maja 2020 razglašena epidemija. V tem času so se določene 

aktivnosti izvajale v omejenem obsegu in predvsem na način, ki ga je predpisal NIJZ Slovenije. 

Večje prireditve pa so bile v celoti odpovedane. Kljub temu pa je bilo delovanje občine v tem 

času dobro. Realizacija na prihodkovni strani je bila v višini 33,40 %. Davčni prihodki so bili 

realizirani v višini 42,60 %, od tega pa je bila dohodnina zbrana v višini 49,10 %. Manjša je 

bila realizacija Davkov na premoženje, ker se bodo prihodki od NUSZ zbrali v drugi polovici 

leta. Zaradi razglašene epidemije se bo v letošnjem letu zbralo manj turistične takse od plana, 

ker  so bili skoraj 2 meseca turistični objekti zaprti. Nedavčni prihodki so realizirani v višini 

46,80 %. 

Enako velja za transferne prihodke, katerih sredstva za investicije pa še niso bila nakazana, ker 

so le-te še v teku in se zahtevki izstavijo po zaključku investicije.  

Prav zaradi tega, ker  investicije še niso zaključene in so se komaj pričele izvajati, predvsem 

zaradi epidemije in postopkov javnih razpisov, je realizacija na odhodkovni strani  tudi samo 

25,30 %. Poraba tekočih odhodkov je v višini 36,50 %, precej nižja pa je realizacija 

investicijskih odhodkov, zaradi zgoraj omenjenih dejstev.  

Javni razpisi za sofinanciranje društev iz različnih področij so zaključeni, z društvi so že 

sklenjene pogodbe. Zaradi trenutnih razmer in omejitev pri izvajanju investicij, društva dobijo 

sredstva samo za izvedene projekte in prireditve. Po podpisu pogodbe je bila nakazana  ena 
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tretjina sredstev, ostala sredstva pa se nakažejo po predloženem vsebinskem in finančnem 

poročilu za dejansko izvedene projekte. 

V posebnem delu proračuna pa je v tabelaričnem delu prikazana podrobna poraba posamezne 

postavke. Realizacija določenih postavk  je višja in je odvisna od same vsebine postavke 

(postavka regres za letni dopust je realizirana že v celoti). Večjih odstopanj od plana ni.  

Glede na nizko realizacijo investicijskih odhodkov pa vseeno  navajamo investicije, katere se 

že izvajajo, vendar  še situacije niso zapadle v plačilo oziroma se bodo izvajale v poletnih 

mesecih in bo plačilo realizirano v drugi polovici leta: 

- Rekonstrukcija občinskih cest v občini Podčetrtek (23. člen) (izvedba je v zaključni fazi) 

- Ureditev kolesarske in pešpoti v Podčetrtku (končano) 

- Sanacije plazu (v izvedbi) 

- Projektna dokumentacija za večnamenski prostor  za zdr. dejavnost in oskrbo starejših 

(se izvaja) 

- Sanacija in ureditev knjižnice (v zaključni fazi) 

- Investicijsko vzdrževanje vrtca iz garancije (izvedeno, niso še zapadle fakture v plačilo) 

- Investicijsko vzdrževanje Večnamenske športne dvorane iz garancije (izvedeno, računi 

še niso zapadli v plačilo) 

- Investicijsko vzdrževanje v Osnovni šoli je v zaključni fazi. 

 

Kljub  trenutnim razmeram je občina v prvem polletju poslovala tekoče in brez motenj. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 

2020; 

 

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

uvodno poročilo k Predlogu sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2020 in 

povedal, da je prispele predloge komisija obravnavala na svoji 4. redni seji v mesecu avgustu. 

Povedal je, da niso imeli težkega dela, saj je bil podan za vsako razpisano priznanje po en 

predlog. Zato predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se denarna nagrada podeli 

Planinskemu društvu Pristava, priznanje občine ge. Ani Koprivc, Pristava pri Mestinju 43, 3253 

Pristava pri Mestinju ter podelitev plakete družinskemu podjetju »Jelenov greben«, Borut 

Ježovnik s.p., Olimje 90, 3254 Podčetrtek. 

 

G. Gobec je podal vprašanje, ali so se pri podelitvi denarne nagrade spremenili kriteriji ? 

 

G. Hrovatič je odgovoril, da je v letošnjem letu bil podan samo en predlog za podelitev denarne 

nagrade. 

 

G. župan je še dejal, da ni nikjer določeno, da ne sme društvo večkrat ali dvakrat dobiti denarno 

nagrado. V primeru, da je več predlogov za isto priznanje pa je vsekakor primerno upoštevati 

dejstvo, da je nekdo že dobil to nagrado oz. priznanje v preteklih letih.  
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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 podeljuje priznanja Občine Podčetrtek za leto 2020, in 

sicer: 

 

1. PLAKETO OBČINE 

- Družinskemu podjetju »Jelenov greben«, Borut Ježovnik, s. p., Olimje 90, 3254 

Podčetrtek, za dolgoletno uspešno promocijo občine in uspešno podjetniško pot. 

 

2. PRIZNANJE OBČINE 

- Ga. Ani Koprivc, stan. Pristava pri Mestinju 41 c, 3253 Pristava  pri Mestinju, za 

dolgoletno uspešno delo na humanitarnem in družbenem področju. 

 

3. DENARNO NAGRADO 

- Planinskemu društvu Pristava, Pristava pri Mestinju 29, 3253 Pristava pri 

Mestinju, za dolgoletno uspešno delovanje društva na območju Podčetrtka. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE USTANOVE KULTURNO 

UMETNOSTNEGA SPOMENIKA SAMOSTANSKEGA KOMPLEKSA OLIMJE; 

 

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

povedal, da je komisija obravnavala podani predlog za imenovanje člana uprave Fundacije 

kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje, saj je dosedanjim članom 

uprave potekel mandat. 

Člani so sprejeli sklep, da se za člana navedene  Fundacije imenuje g. Petra Misjo za 4-letno 

mandatno obdobje. G. župan pa je k temu podal tudi soglasje. 

 

 

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 za člana uprave Ustanove kulturno umetnostnega 

spomenika samostanskega kompleksa Olimje imenuje župana Občine Podčetrtek, g. 

Petra Misjo, za mandatno obdobje štirih let. 

 

 

 

 

 



6 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IZVAJANJU BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA STAREJŠE 

OBČANE; 

 

Ga. Amon je podala uvodno poročilo in povedala, da smo na pobudo svetnikov za 11. redno 

sejo pripravili 2 možnosti izvedbe brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek. 

Na seji je bil sprejet sklep, da Občina Podčetrtek prične z aktivnostmi za zagotovitev 

brezplačnih prevozov za starostnike s taksistom kot izvajalcem, za določeno (poskusno) 

časovno obdobje. 

 

Na osnovi sprejetega sklepa smo pripravili predlog Sklepa o izvajanju brezplačnih prevozov za 

starejše občane. Predlog Sklepa je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in sedaj je 

predložen Občinskemu svetu v obravnavo. Sklep je začasne narave in bo veljal za določen čas 

6 mesecev. Kasneje se bo na podlagi izkušenj in ugotovitev (popravkov) pripravil Pravilnik na 

podlagi katerega se bo v bodoče izvajala ta storitev.  

 

V Občini Podčetrtek bi tako v oktobru 2020 tako pričeli z opravljanjem prostovoljnih 

prevozov za večjo mobilnost starejših »Moj taxi«. 

 

Gre za  načrtovan projekt, s katerim bo starejšim od 65 let in gibalno oviranim omogočena večja 

mobilnost, saj bodo imeli tisti, ki nimajo lastnega prevoza, na voljo brezplačni prevoz. Bodisi 

za obisk zdravnika,  zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj UE Šmarje pri Jelšah, 

izjemoma tudi trgovine, pokopališča, javnih ustanov idr. 

 

S projektom želi Občina spodbuditi aktivno življenje, vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje, 

povezovanje in solidarnost. 

 

Prevozi se bodo izvajali zgolj znotraj UE Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih med 7. in 16. 

uro, ob vikendih in praznikih pa ne. Vse prevoze je potrebno rezervirati najmanj 2-3 dni vnaprej, 

saj je potrebno uskladiti potrebe in želje čim večjega števila prevoza željnih. Za prevoz do 

bolnišnice (Celje, Brežice, Maribor) ali druge ustanove izven UE Šmarje pri Jelšah občina 

sofinancira prevoz v višini 50 % stroškov, razliko pa krije uporabnik. Čakalne ure taksista se 

ne sofinancirajo in se plačajo po veljavnem ceniku taksista. Vsak posameznik lahko brezplačni 

prevoz koristi največ 3 krat na mesec. 

Uporabniki se bodo morali predhodno evidentirali na sedežu Občine Podčetrtek in izkazati 

upravičenost do brezplačnega prevoza v skladu s sprejetim sklepom. 

 

Sklep velja od 01. oktobra 2020 do 31. marca 2021, v nadaljevanju pa se bo sprejel Pravilnik, 

ki bo določal nadaljnjo izvajanje in omejitve pri izvajanju tovrstne storitve. 

 

G. Jurak se je strinjal s podano rešitvijo za prevoz starejših občanov. 

 

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 Sklep o izvajanju brezplačnih prevozov za 

starejše občane. 
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K 8. točki dnevnega reda: 

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

1231 – VIRŠTANJ; 

 

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

parc. št. 1400/36 in 1406/8 obe v  k. o. 1231-VIRŠTANJ. 

Po ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi na predmetnih parcelah, se bosta ti dve 

parceli zamenjali s parcelami, ki predstavljajo cesto in sicer parc. št. 557/4 in 556/2 k. o. 

Virštanj. 

 

Zato se občinskemu sveta predlaga, da se na zgoraj navedenih parcelah ukine status družbene 

lastnine v splošni rabi in parcele postanejo last Občine Podčetrtek, da bo na njih možen pravni 

promet. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

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

1400/36, v površini 86 m2, in parc. št. 1406/8, v površini 580 m2, obe k. o. 1231 – 

Virštanj. 

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 9. točki dnevnega reda: 

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

1220 – ROGINSKA GORCA; 

 

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

parc. št. 2412/2, površine 66 m2, parc. št. 2412/4, površine 19 m2, parc. št. 2412/5, površine 76 

m2, vse v k. o. 1220 - Roginska gorca. 

Po ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi na predmetnih parcelah, se bosta ti dve 

parceli zamenjali s parcelami, po kateri dejansko poteka občinska cesta JP 817 281 in so v lasti 

družine Juričan. 

Zato se občinskemu sveta predlaga, da se na zgoraj navedenih parcelah ukine status družbene 

lastnine v splošni rabi in parcele postanejo last Občine Podčetrtek, da bo na njih možen pravni 

promet. 

 

G. Lončarič je dejal, da bi se te zadeve morale ukinjat na predlog strank. 

 

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

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 
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1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini parc. št. 

2412/2, v površini 66 m2, parc. št. 2412/4, v površini 19 m2, parc. št. 2412/5 v 

površini 76 m2, vse v k. o. 1220 – Roginska gorca. 

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 10. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

G. Gobec je podal predlog, da bi vsa društva, kljub manjšemu obsegu izvedenih del in 

aktivnosti, zaradi covid situacije pridobila vsa sredstva po razpisu. 

 

Ga. Šelekar je odgovorila, da so prijave na razpis bile točkovane po prijavah in je v sklepu 

navedeno, da se bodo sredstva delila na osnovi realiziranih programom, zato to ni možno. 

 

G. župan je še dejal, da gasilska društva prejmejo celotna sredstva, za ostala pa se lahko sredstva 

prestavijo v naslednjo proračunsko leto in se v letu 2021 razpiše višja vrednost za delovanje 

društev. 

 

G. Jurak je dejal, da bi v bodoče dopolnili tudi Pravilnik o podelitvi občinskih priznanj, tudi v 

tem smislu, da bi določili na kakšen časovni interval lahko nekdo ponovno prejme priznanje. 

 

G. Ilek je podal vprašanje o oceni neurja. 

 

G. župan je odgovoril, da je bilo podrtih veliko dreves in poškodovanih nekaj ostrešij na 

starejših gospodarskih  poslopjih. V intervencijo pa so bila vključena PGD Pristava pri Mestinju 

in PGD Podčetrtek. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji projektov in o aktivnostih, ki so v teku. Povedal je še, 

da bo slavnostna seja Občinskega sveta Občine Podčetrtek s podelitvijo občinskih priznanj v 

petek 11. septembra 2020. 

 

Ga. Štraus Trunk je čestitala županu za predsedovanje predsedstvu SOS. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 

 

 

 

Zapisala:       ŽUPAN   

Mojca AMON       Peter MISJA 
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