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                       Predlog 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

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

12. novembra 2020, ob 17.00 uri, v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek. 

 

 

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 13. redni seji Občinskega sveta Občine in podal predložen 

dnevni red v razpravo. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021, 1. obravnava; 

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju 

Občine Podčetrtek; 

5. Predlog Akcijskega načrta destinacije Podčetrtek Zelene sheme slovenskega turizma; 

6. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1210 – Pristava; 

7. Pobude in vprašanja; 

8. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 12. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejme se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek s podano 

pripombo. 
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K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 12. 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O  PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2021,  

1. OBRAVNAVA; 

 

G. župan je povedal, da vsebina in struktura osnutka proračuna Občine Podčetrtek, ki je 

predložena občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun 

sestavljen iz treh  delov: 

- Splošni del; 

- Posebni del; 

- Načrt razvojnih programov (NRP). 

Kljub negotovim trenutnim razmeram zaradi pandemije, upamo, da se bodo v letu 2021 razmere 

nekoliko izboljšale. Predvsem na področju turizma je v letu 2020 izpad prihodkov velik, kar  se 

posledično kaže tudi v nižji turistični taksi. Kljub temu je proračun investicijsko naravnan. 

 

Na osnovi navodil MF ter posredovanih podatkov, se je pri pripravi prihodkovne strani 

proračuna upoštevala višja povprečnina na prebivalca. Povprečnina, to je na prebivalca v državi 

ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, v letu 2021 

znaša  628,20 € na prebivalca. Znesek planirane povprečnine je 2.930.656,00 €. Ostali dohodki 

so planirani na osnovi realizacije preteklih let. 

 

Med investicijskimi transferi se tako planirajo sredstva iz. 23. člena v višini 268.000 €, sredstva 

za plazove v višini 150.000 €, za projekt Center za promocijo šmarsko-virštanjskih vin  

94.808,00 €, za investicijo v ČN Podčetrtek 1.225.000,00 €. Za investicijo izgradnje prizidka 

vrtca pri OŠ Pristava bomo del sredstev poskušali pridobiti na Ministrstvu za izobraževanje. 

Kljub temu se bo občina prijavila na možne razpise in zato so v proračunu oblikovane postavke 

ter zagotovljena lastna sredstva in predviden delež sofinanciranja. 

 

V letu 2021 se planirajo naslednje investicije: 

- Sanacije plazov 

- Izgradnja javne razsvetljave 

- Rekonstrukcija občinskih cest 

- Projekt Center za promocijo šmarsko-virštanjskih vin 

- Ureditev parkirišča v Olimju (dokončanje) 
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- Pot Cmereška Gorca 

- Izgradnja ČN Podčetrtek 

- Kanalizacija Olimje 

- Grad in kašča 

- Prizidek vrtca pri POŠ Pristava. 

 

To so ene izmed najpomembnejših investicij, kljub temu pa se bodo na državni ravni na našem 

območju izvajale pomembne investicije kot so: izgradnja doma za ostarele, izgradnja 

kolesarskih stez,… 

 

V posebnem delu proračuna so tako podrobno prikazane posamezne postavke, pri sestavi se je 

upoštevalo načelo institucionalne klasifikacije proračunskih uporabnikov, katera daje odgovor 

na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva. To so: občinski svet, nadzorni odbor, župan, 

enovita občinska uprava in vseh pet krajevnih skupnosti. Pri posamezni krajevni skupnosti so 

podana samo sredstva, ki jih ima KS na razpolago in jim bodo osnova za pripravo planov za 

delovanje KS. 

 

V priloženem Načrtu razvojnih programov so razvidne planirane investicije v letu 2021. 

 

Prav tako je svetnike seznanil o možnosti opravljanja poklicne funkcije župana v letu 2021. 

 

Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme osnutek proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021 

ter ga podaja v javno razpravo. 

 

G. Jurak je dejal, da je proračun zelo razvejan. Upa, da se bodo projekti, kot so nujna medicinska 

pomoč, čistilna naprava Podčetrtek ter prizidek vrtca v Pristavi pri Mestinju realizirali. 

Predlagal pa je, da bi se v bodoče moral planirat prostor za podjetnike oz. podjetniški inkubator, 

kjer bi jim dali možnost brezplačne najemnine za poslovni prostor. 

 

Ga. Štraus se strinja s podanim predlogom, meni pa, da bi bilo v teh časih primerno, da kaj 

ukrepa tudi odbor za gospodarstvo. 

 

G. Hrovatič je dejal, da ni nikjer zasledil postavke odkupa zemljišč za potrebe parkirišč pri 

vrtcu. 

 

G. župan je odgovoril, da se je pogovarjal z lastnico, a da ni pod nobenim pogojem pripravljena 

zemljišča prodati, podpisali pa smo pogodbo o 10 letnem najemu. 

 

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 je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o 

proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 in daje predlog Odloka o proračunu Občine 

Podčetrtek za leto 2021 v javno razpravo do 30. 11. 2020. 
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K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJSKE SISTEME KOMUNALNIH 

ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE PODČETRTEK; 

 

 

Ga. Novak je podala, da se je letos  prvič na razpis za sofinanciranje izgradnje kanal. priključkov 

prijavilo tudi eno izmed društev. Ker imamo v Pravilniku o sofinanciranju priključkov na 

kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Ur. L. RS 

št. 90/2013), definirano, da so upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih 

priključkov na javno kanalizacijo lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju 

Občine Podčetrtek s stalnim prebivališčem v Občini, njihova vloga ni bila upravičena do 

sofinanciranja.  

Glede na to, da gasilska društva opravljajo dejavnost, ki ima velik pomen za širšo skupnost, 

smo se odločili da v 2. členu spremenimo pravilnik tako, da so upravičenci za sofinanciranje 

izgradnje kanal. priključkov tudi društva s sedežem v Občini, ki imajo v lasti nepremičnine za 

opravljanje svoje dejavnosti. 

 

Spremeni se tudi 5. člen pravilnika, kjer se preoblikuje zapis člena, kar nima vpliva na vsebino. 

Sprememba 8. člena se navezuje na spremembo v 2. členu. 

O predlagani spremembi je bil obveščen tudi predsednik Odbora za urejanje prostora, 

komunalno dejavnost in varstvo okolja, ki se s podano dopolnitvijo strinja. Odbor pa se zaradi 

minimalnih sprememb Pravilnika in korona situacije ni bil sklican. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejeme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA DESTINACIJE PODČETRTEK ZELENE SHEME 

SLOVENSKEGA TURIZMA; 

 

 

G. Boštjan Misja, direktor Turizma Podčetrtek je podal obrazložitev k Zeleni shemi 

Slovenskega turizma in Akcijskega načrta destinacije Podčetrtek. 

 

Povedal je, da je v Sloveniji v ZSST pridruženih 54 destinacij. 17 destinacij ima znak Slovenia 

green gold, med njimi je tudi naša destinacija Podčetrtek. Kot drugi smo v procesu certificiranja 

prejeli zlati znak Slovenia green že leta 2017, letos pa smo ta znak razširili na območje treh 

občin. Vse nagrade pa so plod dobrega dela vseh deležnikov. Da bomo vzdrževali prejeti znak 

moramo v roku pol leta (do konca decembra 2020) izdelati Akcijski načrt ukrepov, za obdobje 

naslednje presoje, kar je potrebno potrditi na občinskem svetu. 
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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 

 

 

Sprejme se Akcijski načrt destinacije Podčetrtek Zelene sheme slovenskega turizma za 

obdobje 2020-2023. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

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

1210 – PRISTAVA; 

 

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

parc. št. 1351/4  v  k. o. 1210- PRISTAVA. 

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. 411/1,  k. o. Nezbiše. 

 

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 parc. št. 

1351/4, površine 456 m2, k. o. 1210 – Pristava. 

2. Na nepremičnini 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 7. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Lončarič je podal vprašanje glede prometne signalizacije oz. prehoda za pešce v križišču 

proti Stanju in glede izvajanja taxi službe za starejše občane v občini. 

G. župan je odgovoril, da se bo glede ureditve prometne signalizacije pogledalo v projekt oz. 

načrt. 

 

Ga. Amon pa je odgovorila glede izvajanja taxi službe in povedala, da so do tega trenutka bile 

prejete tri vloge in strankam izdana potrdila. Trenutno pa je bil opravljen samo en prevoz in še 

to za potrebe občine (overovitev podpisa občana pri notarju). 
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G. župan je povedal, da imamo podpisan dokument za pokopališče pri sv. Emi za obdobje 50 

let in meni, da se sedaj lahko namenijo sredstva za namen obnove orgel. 

 

G. Lončarič je podal predlog, da se namenijo sredstva v višini 10.000,00 EUR (+ DDV). 

 

G. župan je podal ta predlog na glasovanje. 

 

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

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občina Podčetrtek bo sofinancirala obnovo župnijskih orgel v Župniji Sv. Ema, Sv. Ema 

37, 3253 Pristava pri Mestinju, v višini 12.200,00 EUR (z DDV). 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

RAZNO; 

 

G. Ilek je podal vprašanje glede projekta na Banovini in če so naredili rebro za vodo iz vodnjaka. 

Podal je tudi vprašanje glede optike. 

 

G. župan je odgovoril, da je do Banovine tudi kabel za optiko in da tam, kjer delamo investicijo, 

se hkrati položi optični kabel. 

 

G. Počivavšek je povedal, da je sodeloval pri kabelski kanalizaciji v Virštanju, zavzemal se bo, 

da bo tudi na  Šmarnici in stolpu elektrika.  

 

G. Lončarič je predlagal, da dajo lastniki Šmarnice vlogo za Planinsko društvo. 

 

G. Ilek je podal vprašanje glede epidemiološke slike v naši občini.   

 

G. župan je odgovoril, da je trenutno 24 aktivno okuženih v občini, v vrtcu je 22 otrok od 187 

in za 4 otroke oz. 2 družini otrok OŠ Podčetrtek pripravlja topel obrok. 

 

G. Lončarič je še dejal, da je potrebno popraviti peto luč pri Sv. Emi, ker ne sveti. 

 

G. župan je odgovoril, da bomo okvaro javili vzdrževalcu javne razsvetljave. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:       ŽUPAN   

Mojca AMON       Peter MISJA 

                                                                                              

 


