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Z A P I S N I K 

 
 

14.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v PETEK, 

11. decembra 2020, ob 16.00 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, g. Gobec Srečko, g. Drozg Aleš, ga. Klavdija Kovačič in župan Peter Misja ter članice 

občinske uprave. 

 

ODSOTNI:  / 

 

G. župan je pozdravil prisotne na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 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: 

 

1. Predlog zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 – 2. obravnava; 

4. Predlog Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek – 1. 

obravnava; 

5. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in 

Bistrica ob Sotli – 1. obravnava; 

6. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška 

Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli – 1. 

obravnava; 

7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri 

Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 1. obravnava; 

8. Predlog sklepa za izdajo soglasja za najem kredita za financiranje nakupa specialnega 

komunalnega vozila – smetarskega vozila; 

9. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2021; 

10. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu; 

11. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 

2021; 

12. Predlog Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega 

prispevka; 

13. Predlog Sklepa o valorizaciji točke za odmero občinskih taks; 

14. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije; 

15. Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem; 
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16. Predlog Sklepa o predlogih za imenovanje članov Nadzornega sveta Turizem 

Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ. 

17. Predlog Sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike; 

18. Pobude in vprašanja; 

19. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 13. 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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek s podano 

pripombo. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 13. redne seje  

 

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  o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

G. Ilek je prišel na sejo. 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2021 – 2. 

OBRAVNAVA; 

 

G. župan je povedal,  da je na 13. seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 12. novembra 

2020, je bil sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu 

Občine Podčetrtek za leto 2021 v javno razpravo do vključno 30. 11. 2020. 
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V tem času sta se sestala dva odbora: 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 trije sveti krajevnih skupnosti, vsi pa so pripravili plane dela za 

vsako posamezno krajevno skupnost, kateri so se vnesli v proračun. 

 

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. Spremembe so bile naslednje: 

- Na prihodkovni strani so se povečali prihodki za 3 % in sicer se je nekoliko povečala 

turistična taksa, ker se predvideva  da bodo v naslednjem letu razmere  za turizem boljše. 

Nekoliko se povečujejo prihodki od najemnine za opremo, ker  planiramo, da podjetje 

OKP d.o.o. ne bo v celoti  poravnalo vseh najemnin. Pri predlogu se je upošteval tudi 

prenos sredstev krajevnih skupnosti.  

Na odhodkovni strani so spremembe naslednje: 

- Pri sofinanciranju društev na osnovi razpisov sredstva ostajajo enaka višini preteklega 

leta. Sredstva so se znižala od 1. obravnave, ker je na osnovi 58. člena Zakona o 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 navedeno, 

da se lahko sredstva društvom sredstva v celoti nakažejo. Na osnovi Sklepa župana pa 

lahko društva o realizaciji programov poročajo do 31. 12. 2021. 

- Postavka Rekonstrukcija občinskih cest iz 23. člena se je povečala, ker so se povečala ta 

sredstva. Del sredstev se tako namenja za sofinanciranje prizidka vrtca v višini 200.000 

€, razlika pa za rekonstrukcijo občinskih cest. 

- Dodala se je postavka za novoletne okrasitve. Sredstva se planirajo predvsem za novo 

okrasitev fontane. 

- Dodaja se nova postavka 14038 Tržnica z turistično kulturnim središčem, sredstva pa se 

v višini 15.000 € namenjajo za projektno dokumentacijo. 

- Iz leta 2020 se prenaša tudi projektna dokumentacija za Večnamenski prostor za oskrbo 

starejših, za katero račun še ni bil izdan. Prav tako se povečujejo sredstva za projektno 

dokumentacijo za prizidek vrtca, katera se prav tako prenaša iz preteklega leta. 

- Uskladila so se sredstva na krajevne skupnosti na osnovi poslanih predlogov. Pri tem so 

se upoštevali prenosi sredstev ter njihova lastna sredstva. 

- Krajevna skupnost Podčetrtek je na seji Sveta KS sprejela v predlogu proračuna sklep, 

da se sredstva v višini 17.550 € ne razporedijo na postavke KS Podčetrtek, temveč 

ostanejo v proračunu in se namenijo za grad. Na postavkah krajevne skupnosti 

Podčetrtek so tako zajeta samo sredstva prenosa in lastna sredstva.  

Nekoliko višji je tudi prenos sredstev, tako da je proračun uravnotežen. 

 

V letu 2021 se občina ne planira zadolževati.  

 

Dejal je, da na predlog proračuna iz prve obravnave (osnutka) proračuna Občine Podčetrtek za 

leto 2021 ni bilo podanih pripomb, realno predlagani predlogi pa so bili upoštevani, je predlagal 

občinskemu svetu, da predlog proračuna za leto 2021 sprejme.  

 

 



4 

 

Člani občinskega sveta so soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 

2021 v 2. obravnavi s prilogami (Splošni del proračuna, Posebni del proračuna, Načrt 

razvojnih programov Občine Podčetrtek 2021-2024, Kadrovski načrt Občine Podčetrtek 

za leto 2021). 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Podčetrtek za leto 2021. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI 

PODČETRTEK – 1. OBRAVNAVA; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da ima občina sprejet Pravilnik o 

sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek (Ur. List RS,52/2003), ki pa ni 

usklajen z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 

Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023. Zaradi navedenega se je 

pristopilo k pripravi novega Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek.  

Vsebina Odloka mora v skladu s 16. členom Zakona o športu podrobno urejati in določati 

izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in 

merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način 

določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad 

pogodbami o sofinanciranju. V Odloku so se uskladila tudi poimenovanja programov. 

Vsebino Odloka je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in ga soglasno potrdil. 

Sprejetje Odloka je osnova  za sprejetje Letnega programa športa za Občine Podčetrtek za leto 

2021 in v nadaljevanju za izvedbo razpisa. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

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

druga obravnava Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek.  
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o sofinanciranju športnih programov v 

Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČIN ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, 

PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI – 1. OBRAVNAVA; 

 

G. Pirš je podal uvodno obrazložitev k točki, ki je v pisni obliki predložena v gradivu. 

 

G. Lončarič je v uvodu povedal, da je Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo 

okolja na svoji 3. redni seji obravnaval vse prejete Predloge Odlokov v zvezi z izvajanjem JP OKP 

Rogaška Slatina. Povedal je, da je bila podana pripomba na 58. člen pri vodooskrbi in enako pri 40. 

členu pri kanalizaciji, gre tako, da občine OKP pooblaščajo za izvajanje nadzora oz. vseh obnovitev v 

višini letne najemnine. Takšna dikcija člena je neustrezna, zato se predlaga da se napiše do višine letne 

najemnine in to se predlaga, da se zapiše v zapisnik in upošteva pri pripravi Predloga za 2. obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, 

Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi. 

2. Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na občinskem 

svetu se prenesejo pripravljavcu odloka ter občinam soustanoviteljicam javnega 

podjetja in se pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi 

občinami, soustanoviteljicami javnega podjetja.  

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZBIRANJU DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V 

OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, 

KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI – 1. OBRAVNAVA; 

 

G. Pirš je prav tako podal uvodno obrazložitev in dejal, da gre v bistvu za isto zadevo kot v prejšnji 

točki. Nova uredba je zahtevala, da se pripravi novi akt oz. da osvežimo stare odloke. Prav tako ima na 

ta odlok vpliv nov GZ saj so postali mnenjedajalci in ne več soglasodajalci. Odlok nima vpliva na 

proračun oz. na ceno storitev. Metodologija je povsod ista, ampak prirejana za vsako področje. 
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih 

odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje 

in Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi. 

2. Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na občinskem 

svetu se prenesejo pripravljavcu odloka ter občinam soustanoviteljicam javnega 

podjetja in se pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi 

občinami, soustanoviteljicami javnega podjetja.  

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČIN ROGAŠKA 

SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE, BISTRICA OB 

SOTLI IN POLJČANE – 1. OBRAVNAVA; 

 

G. Pirš je dejal, da je Računsko sodišče leta 2018 izvedlo revizijo oblikovanja določanja 

nadziranja in oblikovanja cen obveznih občinskih javnih gospodarskih služb varstva okolja v 

občini Šmarje pri Jelšah, glede na to da so odloki skupni za vse ob je potrebno uskladiti stari 

odlok. Tukaj gre predvsem za uskladitev z Uredbo o oblikovanja in metodologiji  cene in 

predvsem pa uskladitev z vsem kar je prišlo z novo uredbo o oskrbi s pitno vodo in z GZ in 

ZUREP. Trenutno veljavni predpis je prišel v veljavo preden so prišli v veljavo ti zakonski in 

podzakonski akti. 

Z uveljavitvijo Gradbenega zakona v letu 2018 so izvajalci gospodarskih javnih služb postali 

mnenjedajalci in ne več soglasodajalci, kot je to veljalo po Zakonu o graditvi objektov. Ko 

imamo ta odlok pred sabo imamo vse kar je vezano na to temo, na enem mestu. 

Odlok je sestavljen 14-tih poglavij.  Tukaj se gre predvsem za prepis uredb in zakonov, ki 

urejajo to področje. Odlok nismo pisali sami, ampak smo ga samo sestavili in ga dali na Inštitut 

za javne službe ki se profesionalno ukvarja s tem, da so nam ga uskladili z uredbami, zakoni in 

podzakonskimi akti. 

 
 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 

občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli 

in Poljčane v 1. obravnavi. 

2. Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na občinskem 

svetu se prenesejo pripravljavcu odloka ter občinam soustanoviteljicam javnega 

podjetja in se pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi 

občinami, soustanoviteljicami javnega podjetja.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 
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K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA NAJEM KREDITA ZA 

FINANCIRANJE NAKUPA SPECIALNEGA KOMUNALNEGA VOZILA – 

SMETARSKEGA VOZILA; 

 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da smo s strani Javnega podjetja za 

komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o., dobili vlogo za izdajo soglasja za najem 

dolgoročnega kredita za nakup specialnega komunalnega vozila-smetarskega vozila. 

Vsaka občina bi naj izdala soglasje za del kredita v sorazmernem delu glede na delež lastništva 

v osnovnem kapitalu, to pa za občino Podčetrtek pomeni soglasje za 16.695,00 EUR. 

Glede na višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja pa javno podjetje zagotavlja, da 

obveznosti iz kreditov v tem primeru ne bodo bremenile občinskega proračuna. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek izdaja soglasje za najetje kredita za nakup novega 

specialnega komunalnega vozila – smetarskega vozila, ki ga bo najelo podjetje OKP 

Rogaška Slatina d. o. o., v višini 16.695,00 EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi 

sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev 

podjetja) in da obveznosti iz kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile 

občinskega proračuna.  

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2021; 

 

Ga. Šelekar je povedala, da Letni program športa predstavlja dokument, s katerim so 

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  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 
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Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Letni program športa Občine Podčetrtek za leto 

2021.  

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU; 

 

Ga. Umek, direktorica SENIOR, Centra za pomoč starejšim je podala uvodno obrazložitev  in 

povedala, da je povprečno vključenih v izvajanje 40 uporabnikov, ki jih oskrbuje 5,5 socialnih 

oskrbovank. 

Predlagala je, da bi se cena z vsemi spremembami spremenila in bi se povečala za 1,98 EUR 

/uro. Ekonomska cena tako znaša 20,55 EUR/uro, ob nedeljah in praznikih pa 22,32 EUR/uro. 

Cena za občino bi se po tem izračunu povišala za 1,25 EUR/uro in za uporabnika 0,73 EUR/uro. 

Občina bi prispevala 14,55 EUR/uro, ob nedeljah in praznikih pa 15,81 EUR/uro. Uporabniki 

bi prispevali 6 EUR/uro, ob nedeljah in praznikih pa 6,61 EUR/uro. 

Glede na to, da se cena v letu 2020 ni spreminjala, meni, da je z takšno porazdelitvijo stroškov 

še vedno dovolj dostopna za upravičence. 

 

G. Ilek je dejal, da se strinja s predlogom in ga zanima, ali je v ceno obračunano zmanjšanje 

cene goriva in kaj to pomeni v primeru povišanja cene. 

Ga. Umek je dejala, da so se vsi stroški upoštevali, da se pa sedaj zmanjšujejo cene potrošnega 

materiala (mask, rokavic), gorivo bo verjetno dražje. Zato bodo skušali čez leto zdržati s 

planirano ceno.  

 

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 daje  soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu. 
 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI 

PODČETRTEK ZA LETO 2021; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se v letu 2021 predlaga enaka višina 

denarne pomoči za novorojence, kot je bila v letu 2020, in sicer v višini 300,00 EUR.  

 

G. Ileka je zanimalo, koliko vlog za novorojence je bilo podanih v letu 2020. 

 

Ga. Šelekar je odgovorila, da 24 vlog. Za leto 2021pa je ta oblika pomoči – pomoč staršem ob 

rojstvu otroka, planirana za 38 otrok v višini 11.400,00 EUR. 
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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 o višini denarne pomoči za novorojence 

v Občini Podčetrtek za leto 2021. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O INDEKSIRANJU OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA IZRAČUN 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA; 

Ga. Novak je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je v skladu s 6. členom Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 7/2012) se obračunski 

stroški na enoto mere letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za 

gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 

gradnja«. Sklep o indeksiranju stroškov sprejme občinski svet s sklepom, ki se ga objavi v 

uradnem glasilu občine. 

Pri indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka se je upošteval 

povprečni indeks za obračun razlike v ceni gradbenih storitev za nizke gradnje, ki ga objavlja 

Gospodarska zbornica Slovenije - zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. 

V obdobju med  31.10.2019 in 31.10.2020 se je indeks za nizke gradnje povečal 2,15. Zaradi 

tega je prišlo do povečanja koeficientov (Cp(i)) - m2 parcele in (Ct(i)) - m2 neto tlorisne 

površine objekta, kar za občane pomeni rahlo povišanje končnega zneska komunalnega 

prispevka. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za 

izračun komunalnega prispevka za leto 2021. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O VALORIZACIJI TOČKE ZA ODMERO OBČINSKIH TAKS; 

 

Ga. Šelekar je podala obrazložitev in povedala, da je po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije letna rast cen življenjskih potrebščin v septembru 2020 v primerjavi s povprečjem 

leta 2019 0,0 odstotna, kar pomeni, da se vrednost točke za odmero občinskih taks za leto 2021 

ne spreminja. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 
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NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za 

odmero občinskih taks.  

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O OBRAVNAVI IN POTRJEVANJU INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE; 

 

Ga. Amon je podala obrazložitev k predlogu Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske 

dokumentacije, s katerim se pooblašča župana za potrjevanje investicijske dokumentacije za 

projekte, ki so uvrščeni v NRP. Razlogi in cilji, zaradi katerih je potreben sprejem sklepa so v 

poenostavitvi postopkov, zaradi česar se predlaga, da se za projekte, kjer je potrebna potrditev 

dokumentov identifikacije projektov (DIIP) in investicijskih programov (IP), ali njihovih 

sprememb, pooblasti župana, kot pristojno osebo investitorja. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

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 2021 

in Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024.   

 

 

K 15. 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 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) v 27. členu določa, 

da lahko upravljavci v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev 

stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo 

pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna 

vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov.  

 

Predlaga se, da se navedeni sklep sprejme za vrednost poslov, ki niso predvideni v načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem, pri čemer se kot skupna vrednost upošteva skupna 

vrednost načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem. Predlagana višina 45.000,00 EUR znaša nekaj manj kot 20 odstotkov skupne 

vrednosti načrtov.  
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Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v 

30 dneh po sprejetju proračuna.  

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (12 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

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 nepremičnim 

premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko 

sklepa župan, znaša največ 45.000,00 EUR.   

 

 

K 16. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PREDLOGIH ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA 

SVETA TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ. 

 

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

so na svoji sejo obravnavali prejete predloge za člana Nadzornega odbora Turizma Podčetrtek. 

Do roka so prispeli trije predlogi, o predlogih se je glasovalo po vrsti, kot so bili predlagani. Na 

podlagi glasovanja so člani komisije soglasno (3) ZA sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu 

predlaga, da se za člana nadzornega sveta imenujeta ga. Jožefa Užmah in g. Vladimir Hrovatič, 

kot predstavnika ustanoviteljice Občine Podčetrtek.  

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 9 

PROTI: 1 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek predlaga skupščini Turizma Podčetrtek, Bistrica ob 

Sotli in Kozje, GIZ, da za člana nadzornega sveta imenuje go. Jožefo Užmah, stanujočo 

Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju in g. Vladimirja Hrovatiča, 

stanujočega Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek, kot predstavnika ustanoviteljice Občine 

Podčetrtek.    

 

 

K 17. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE; 

 

G. Hrovatič je prav tako podal uvodno obrazložitev k tej točki. Povedal je, da je Okrožno 

sodišče v Celju pozvalo občine, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike. Povedal je, da 

sta v preteklem obdobju bila sodnika porotnika g. Srečko Gobec in g. Zlatko Juričan. Ker je rok 

kratek se ponovno predlaga g. Gobca, ki z imenovanjem soglaša in go. Vrešak, ki je prav tako 

v preteklosti že bila imenovana kot sodnica porotnica in je k predlogu podala soglasje. G. 

Juričan pa ne soglaša s ponovnim glasovanjem. 
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G. Ilek je dejal, da podanega predloga ne more sprejeti, zaradi suma ponarejanja podpisov. 

Meni, da moramo biti pri tej zadevi s čistimi kartami. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi z večino glasov  (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 9 

PROTI: 1 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek predlaga Okrožnemu sodišču v Celju za imenovanje 

sodnikov porotnikov kandidata Srečka Gobca, stanujočega Cmereška Gorca 2, 3253 

Pristava pri Mestinju in Mojco Vrešak, stanujočo Trška cesta 23, 3254 Podčetrtek, za 

mandatno obdobje 2021 – 2026. 

 

 

K 18. točki dnevnega reda: 

RAZNO; 

 

G. župan je svetnike informiral o aktivnostih in investicijah v teku. 

 

G. Gobec je dejal, da mu ni všeč, ker se vnaša nezaupanje v občinski svet. 

 

G. Lončarič je pohvalil novoletno razsvetljavo v kraju Pristava. 

 

G. Drozg je predlagal, da bi se okrasitev izvedla še pri sv. Emi, sv. Vidu, Nezbišah…. 

 

G. župan je dejal, da je letos 50 % nabavljene novoletne razsvetljave šlo v KS Pristava pri 

Mestinju in da imamo ob glavni cesti v vseh krajih okrasitev. Meni, da kakšno vejico v bodoče 

lahko namestimo tudi v teh naseljih. 

 

G. Gobec je dejal, da je bilo to vprašanje izpostavljeno tudi na seji KS Pristava pri Mestinju. 

Meni, da bi v teh krajih, kjer sedaj ni okrasitve lahko namestili stare okraske. 

 

G. Ilek je podal vprašanje glede izdelave oz. priprave dolgoročnega načrta razvoja občine, kako 

npr. z vrtcem v bodoče, kaščo. 

 

G. župan je odgovoril, da smo nov vrtec gradili v letu 2009-2010 in je sedaj v njem 192 otrok, 

za prizidek vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju pa že imamo projekt in pridobljeno gradbeno 

dovoljenje. Prav tako se bodo pričele odvijati nadaljnje aktivnosti kaj z gradom, kaščo, ko bo 

le -ta prešla v našo last. 

 

Župan se je na koncu seje svetnikom zahvalil za aktivno sodelovanje v letu, ki se izteka in jim 

zaželel vse dobro v prihajajočem letu. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.10 uri. 

 

 

 

Zapisala:       ŽUPAN   

Mojca AMON       Peter MISJA 
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