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Z A P I S N I K 

 
 

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

04. marca 2021, 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 15. 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 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. 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 – 2. obravnava. 

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

Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli – 2. 

obravnava; 

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

Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 2. obravnava; 

6. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Podčetrtek – 1. obravnava. 

7. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v 

Občini Podčetrtek – 1. obravnava; 

8. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, 

Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2020; 

9. Predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Podčetrtek za leto 

2021; 

10. Predlog sklepa o zemljiškoknjižni ureditvi etažne lastnine stavbe v k. o. 1210 Pristava; 

11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne 

agencije Sotla; 

12. Seznanitev s postopki sprejemanja pokrajinske zakonodaje; 

13. Pobude in vprašanja; 

14. Razno. 
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K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 14. 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 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek s podano 

pripombo. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 14. 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 14. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. 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 – 2. OBRAVNAVA. 

 

G. župan je povedal, da je predlog Odloka usklajen in ga podal v sprejem. 

 

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

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

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 2. obravnavi. 

 

 



3 

 

K 4. 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 – 2. OBRAVNAVA; 

 

G. župan je povedal, da je predlog Odloka usklajen in ga podal v sprejem. 

 

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 sprejme Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih 

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

Bistrica ob Sotli v 2. obravnavi. 

 

 

K 5. 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 – 2. OBRAVNAVA; 

 

G. župan je povedal, da je predlog Odloka usklajen in ga podal v sprejem. 

 

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 sprejme Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih 

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

Bistrica ob Sotli v 2. obravnavi. 

 

G. Jurak Marko je prišel na sejo. 

 

G. župan je predlagal, da se 6. in 7. točka dnevnega reda obravnavata za 8. točko dnevnega 

reda, ker ima poročevalec pri omenjenih točkah zamudo, zaradi zastoja na poti. 

 

Člani občinskega sveta so soglašali s podanim predlogom. 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ROGAŠKA 

SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE ZA LETO 

2020; 
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G. Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva je podal poročilo  Medobčinskega inšpektorata 

in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 

2020, ki je priloženo tudi v pisni obliki. 

 

G. Lončarič je postavil vprašanje glede postavitve meje za postavitev ograj in živih mej v 

ovinkih, ki zakrivajo vidljivost. 

 

G. Razboršek je odgovoril, da je vsak drugi ovinek nepregleden. Ko dobijo zadevo na znanje 

jo pregledajo in ustrezno ukrepajo. 

 

G. Lončarič je v nadaljevanju dejal, da občine sprejemamo OPN, zato meni, da bi bilo prav, da 

nam Inšpektorat poda smernice, kaj bi bilo primerno navesti v Odloku. Predvsem glede višin 

ograj ob javnih poteh, cestah itd. Meni, da bi bilo potrebno sprejeti tudi Odlok glede vožnje s 

štirikolesniki pa javnih površinah. Predlaga, da se podajo smernice, kako naj bo zapisan člen 

Odloka, da bomo lahko na podlagi tega tudi ukrepali zoper kršitelje. 

 

G. Razboršek je dejal, da bodo to pripravili, če je potrebno. 

 

G. Gobec je podal vprašanje glede prekrškov na pokopališču. 

 

G. Razboršek je odgovoril, da gre tu za neločevanje odpadkov v zabojnikih in da ima to nalogo 

koncesionar. 

 

G. Gobec je odgovoril, da s pokopališčem pri Sv. Emi upravlja KS pristava pri Mestinju in ne 

koncesionar.  

 

G. Lončarič je opozoril tudi na kurilne naprave v kraju, ki niso v skladu z zakonodajo. 

 

G. Razboršek je predlagal, da se naredi prijava, ki jo bodo nato posredovali na Inšpektorat za 

okolje. 

 

G. Ilek je vzpostavil problem s 700 kg balo v Sodni vasi. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 

OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE PODČETRTEK – 1. 

OBRAVNAVA. 

 

G. Premelč s podjetja Za Vita je podal obrazložitev k Odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka z obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek. 

 

Občina Podčetrtek je do priprave tega dokumenta odmerjala komunalni prispevek na podlagi 

Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek (Uradni list RS št. 7/12). 

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Podčetrtek (Uradni list RS, št. 63/18) in sprememba zakonodaje na področju komunalnega 

opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora 

(Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
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podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in 

odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) je potrebno 

skladno s 34. členom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri 

komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi Uredbe o 

vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07, 61/17 – ZUreP-2 in 

20/19) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 

61/17 – ZUreP-2 in 20/19), uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 30. marca 2021. 

Analiza obstoječe komunalne opreme je bila izvedena na podlagi dostopnih podatkov in 

informacij o dolžinah in karakteristikah posameznih vodov (digitalizirani podatki o vodih, 

podatki posredovani s strani Občine, upravljavcev komunalne opreme ipd.). V programu niso 

upoštevani stroški gradnje individualnih priključkov. Stroške gradnje individualnih priključkov 

nosijo investitorji sami in ne predstavljajo skupne vrednosti komunalne opreme. 

Uredba določa, da se za določitev podlag za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme 

določi oskrbno območje. Pri pripravi EPO je bilo ugotovljeno, da so cestno omrežje, prostori 

za ravnanje z odpadki in javne površine, ki so uporabljeni v EPO, opredeljeni kot grajeno javno 

dobro. Iz navedenega izhaja, da je bilo za te tri vrste komunalne opreme določeno eno oskrbno 

območje v skladu z 21. člen Uredbe (v nadaljevanju OSO_C, OSO_PRO in OSO_JP), ki so 

grafično prikazana v kartografskih prilogah 1, 4 in 5.  

Pri izdelavi elaborata programa opremljanja (v nadaljevanju EPO) so uporabljene osnove in 

dokumentacija, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naročnika, investitorja in pristojnih 

upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik 

in izdelovalec EPO stavbnih zemljišč ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo. 

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov 

in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske 

ureditve oziroma objekti, načrtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. 

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za 

izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih 

zemljiščih. Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: 

 

• če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po 

pogodbi o opremljanju ali 

• če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob 

upoštevanju določb iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora. 

 

Podlaga za pripravo odloka je elaborat programa opremljanja (v nadaljevanju EPO). Program 

opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. 

 

G. župan je po koncu predstavitve dejal, da smo glede na višino komunalnega prispevka še 

vedno ugodni in da bodo imele mlade družine s sprejetim Odlokom o subvencioniranju še 

dodatne ugodnosti. 

 

G. Lončarič, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja je povedal, da so 

navedeni Odlok obravnavali tudi na odboru. Stopnjo smo znižali za 50 % in dvig ne bi bil tako 

velik, če ne bi imeli že sedaj zelo nizkega komunalnega prispevka. 
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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 Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Podčetrtek v 1. obravnavi. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SUBVENCIONIRANJU KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 

MLADE DRUŽINE V OBČINI PODČETRTEK – 1. OBRAVNAVA; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in dajal, da želi z možnostjo subvencioniranja komunalnega 

prispevka Občina Podčetrtek mladim in mladim družinam zagotoviti boljše pogoje za gradnjo v občini 

Podčetrtek. Z zagotavljanjem ugodnejših pogojev za reševanje stanovanjske problematike bomo 

poskrbeli da naši mladi občani gradijo in ostajajo v Občini Podčetrtek. 

Subvencija, ki jo določa odlok, je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičencem v skladu s pogoji 

za mlade in mlade družine. Mladi po tem odloku so osebe, ki niso starejše od 35 let, mlade družine pa 

družine z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let.   

Namenjena je upravičencem, ki imajo stalno prebivališče v občini Podčetrtek in prvič rešujejo 

stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega objekta. V odloku je 

določeno, da je upravičenec zemljiškoknjižni lastnik zemljišča ali pa ima pravico graditi na podlagi 

ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.  

Višina subvencije znaša 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade, 40 % od odmerjenega 

komunalnega prispevka za mlade družine. Najvišji znesek subvencije je omejen na 1.500,00 EUR. 

V odloku so zapisani tudi pogoji, kdaj mora upravičenec subvencijo vrniti.  

 

G. župan je nato predlagal, da se na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek združita prva in druga obravnava Odloka o subvencioniranju komunalnega 

prispevka za mlade in mlade družine v Občini Podčetrtek.  

 
 

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

druga obravnava Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade 

družine v Občini Podčetrtek. 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

 

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 Odlok o subvencioniranju komunalnega 

prispevka za mlade in mlade družine v Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE 

PODČETRTEK ZA LETO 2021; 

 

G. župan je v uvodu povedal, da se v proračunu Občine Podčetrtek v letu 2021 planira izgradnja 

prizidka vrtca pri POŠ Pristava pri Mestinju v višini 600.000,00 €. Planirana finančna 

konstrukcija je 300.000,00 € iz občinskega proračuna in 300.000,00 € iz MIZŠ. 
Občina se je prijavila na razpis MIZŠ in v primeru, da bomo upravičeni do sofinanciranja, 

imamo možnost dobiti sofinanciranje investicije v višini 343.845,02 €. Rezultati razpisa pa še 

niso znani. 
Občina je za investicijo izgradnje prizidka vrtca že izvedla javno naročilo. Prispele ponudbe so 

se pregledale, najugodnejša ponudba je v okviru naših planiranih sredstev. Po zagotovitvi 

dodatnih lastnih sredstev bo oddana odločitev o oddaji JN ter podpisana pogodba z 

najugodnejšim ponudnikom, v nasprotnem primeru moramo  postopek JN zaključiti. V kolikor 

bi bili uspešni na razpisu MIZŠ pa se bodo sredstva zagotovila iz tega naslova. 
Investicija se bo izvajala do konca leta 2021, zato se bodo plačila za zadnji dve izstavljeni 

situaciji prenesli v leto 2022 in sicer planiramo v višini 150.000,00 €. 
Razlika sredstev v višini 150.000,00 € se zagotovi: 

-         Na prihodkovni strani se planira povečanje komunalnega prispevka v višini 100.000,00 

€,  
-         Na osnovi Zakona o finančni razbremenitvi občin se prerazporedijo sredstva iz postavke 

17007 Prispevek za brezposelne v višini 27.700,00 € 
-         Iz postavke 19028 Regresiranje  prevozov otrok se prerazporedijo sredstva v višini 

20.000,00 € 
-         Razlika sredstev v višini 2.300,00 € se zagotovi iz 23006 Splošna proračunska 

rezervacija. 
Uskladitev se bo opravila v Rebalansu proračuna Občine Podčetrtek. 
Ker menimo, da je izgradnja prizidka pri POŠ Pristava pri Mestinju nujna, je smotrno 

prerazporeditve potrditi. 

 

G. Gobec je dejal, da podpira izgradnjo prizidka vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju. 

 

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

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

V proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 in v Načrtu razvojnih programov 2021-2024 

se uskladi proračunska postavka 19017 Prizidek vrtca pri POŠ Pristava pri Mestinju, na 

način, da se poveča višina lastnih sredstev, brez sofinanciranja MIZŠ. 
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K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O ZEMLJIŠKOKNJIŽNI UREDITVI ETAŽNE LASTNINE STAVBE 

V K. O. 1210 PRISTAVA; 

 

G. župan je povedal, da je Občina Podčetrtek na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek št. 06202-087/99, z dne 13. 12. 1999, s katerim je občinski svet soglašal z 

brezplačnim prenosom lastninske pravice poslovne stavbe Gasilskega doma v Pristavi pri 

Mestinju, dne 10. 06. 2019 sprejela Akt o oblikovanju etažne lastnine in v preteklem letu 

zemljiškoknjižno uredila tudi vpis oblikovanja etažne lastnine.   

 

Z navedenim Aktom o oblikovanju etažne lastnine – posameznih delov stavbe št. 1210-360, na 

naslovu Pristava pri Mestinju 27, 3253 Pristava pri Mestinju, k. o. 1210 Pristava, je bilo 

določenih 15 delov stavbe, na katerih je potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje glede na 

zgoraj navedeni sklep občinskega sveta in predhodno sklenjeni Sporazum o prenosu lastninske 

pravice na predmetni nepremičnini med Krajevno skupnostjo Pristava pri Mestinju in 

Prostovoljnim gasilskim društvom Pristava pri Mestinju, z dne 17. 11. 1998.  

 

Predlaga se, da se zgoraj navedeni Sporazum, s katerim je dogovorjen prenos lastninske pravice 

na Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju, glede na novo vzpostavitev etažne 

lastnine, realizira. S Prostovoljnim gasilskim društvom Pristava pri Mestinju se bo sklenil 

ustrezen sporazum oziroma listina, ki bo podlaga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.   

 

G. Lončarič je podal vprašanje, čigavi bodo društveni prostori. 

 

G. župan je odgovoril, da od gasilskega društva in bodo imeli pogodbeno razmerje z uporabniki 

(društvi). 

 

G. Gobec je dejal, da so že leta 1998 sprejeli sklep, da je KS pristava pri Mestinju odstopila 

gasilskemu društvu s tem, da imajo vsa društva in KS pravico uporabljati prostore in da je do 

sedaj vse stroške pokrivala Krajevna skupnost. 

 

G. Lončarič je dejal, da je potrebno pripraviti pogodbe z gasilskim društvom. 

 

G. župan je dejal, da se bodo ti sporazumi pripravili na občini. 

 

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 soglaša, da se sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek 

št. 06202-087/99, z dne 13. 12. 1999 in Sporazum o prenosu lastninske pravice z dne           

17. 11. 1998, glede na vzpostavitev etažne lastnine stavbe št. 1210-360, na naslovu Pristava 

pri Mestinju 27, 3253 Pristava pri Mestinju, k. o. 1210 Pristava, ki je povezana s parcelo 

1210-1180/15, k. o. 1210 Pristava, realizira na način, da se Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 27, 3253 Pristava pri Mestinju, izda 

zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na naslednjih posameznih delih 

stavbe:  
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- na delu stavbe št. 1210-361-1  

- na delu stavbe št. 1210-361-3  

- na delu stavbe št. 1210-361-4  

- na delu stavbe št. 1210-361-8  

- na delu stavbe št. 1210-361-9  

- na delu stavbe št. 1210-361-10  

- na delu stavbe št. 1210-361-11.  

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET 

ZAVODA RAZVOJNE AGENCIJE SOTLA; 

 

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

obrazložitev. Razvojna agencija Sotla je Občino Podčetrtek obvestila, da Svetu zavoda 

Razvojne agencije Sotla z dnem 03. 03. 2021 poteče mandat in jo kot občino soustanoviteljico 

pozvala k imenovanju predstavnika, ki jo bo v predmetnem organu zastopal v prihodnjem 4 - 

letnem mandatu.  

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 

71/09, 4/11 in 59/14) in Statutom javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 

50/10, 32/11) je svet zavoda organ upravljanja zavoda, ki je sestavljen iz šestih članov, in sicer 

petih predstavnikov ustanoviteljev in enega predstavnika zaposlenih.  

Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno 

imenovani oziroma izvoljeni.  

Občina Podčetrtek je pozvala občinske svetnike in predsednike svetov krajevnih skupnosti, da 

podajo morebitne predloge in strani treh svetnikov prejela predlog za ponovno imenovanje ge. 

Mojce Amon, ki je bila v iztekajočem se mandatu ter tudi v predhodnem mandatnem obdobju 

že imenovana v svet zavoda. Na podlagi prejetih predlogov je Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja na svoji 6. dopisni seji sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine 

Podčetrtek predlaga, da kot predstavnico ustanoviteljice Občine Podčetrtek v Svet zavoda 

Razvojne agencije Sotla imenuje go. Mojco Amon.  

 

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 kot predstavnico ustanoviteljice Občine Podčetrtek v 

Svet zavoda Razvojna agencija Sotla  imenuje go. Mojco Amon, stanujočo Virštanj 69, 

3254 Podčetrtek. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

SEZNANITEV S POSTOPKI SPREJEMANJA POKRAJINSKE ZAKONODAJE; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev k priloženemu gradivu o seznanitvi z osnutkom 

pokrajinske zakonodaje s katerim se seznanja občinske svetnike. 

Predlagal pa je, da bi podali predlog za ime pokrajine in sicer Celjska pokrajina. 
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G. Lončarič je podal vprašanje, kam bo spadala občina Bistrica ob Sotli. 

 

G. župan je odgovoril, da je na posvetovalnem referendumu bilo izglasovano, da gredo v 

Savinjsko regijo. 

 

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 se seznani s postopki sprejemanja pokrajinske 

zakonodaje in se strinja, da se postopki s formiranjem pokrajin nadaljujejo. 

Občinski svet Občine Podčetrtek predlaga, da se Savinjska pokrajina imenuje Celjska 

pokrajina. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

G. Ilek je izpostavil problem prometne signalizacije na Virštanju, kjer ni označen potek ceste v 

ovinek pri Banovini in predstavlja nevarnost. 

 

G. Drozg je opozoril na razpoke na cesti sv. Urban. 

 

G. župan je v nadaljevanju svetnike seznanil z aktivnostmi in projekti ki so v teku oz. smo za 

njih prejeli pozitivne sklepe oz. odločbe. Seznanil jih je tudi z aktivnostmi v zvezi z gradom in 

kaščo ter potrebnimi soglasji, ki jih moramo pridobiti. Prav tako jih je seznanil s problemom 

bobrov, glede spremembe OPN, plazovi, covid situacijo in aktivnostmi za pridobitev banke v 

Podčetrtek. Povedal je, da pouk v OŠ Podčetrtek poteka nemoteno in da imamo problem zaradi 

zaprtja turizma, ki vpliva na ljudi, gospodarske subjekte in tudi občinsko blagajno. 

 

G. Ilek je seznanil svetnike in upravo, da je izstopil iz stranke DESUS. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

/ 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.10 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                        ŽUPAN   

Mojca AMON                      Peter MISJA 
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