
Predlog

ZAPISNIK

20. REDNE SEJE Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek, ki  je bila v petek, 
03. decembra 2021, ob 16.00 uri,  v sejni sobi Obcine Podcetrtek.

PRISOTNI: g. Bostjan Hostnik, mag. Marko Jurak, ga. Jozefa Uzmah, g. Janez Ilek, g. David 
Pocivavsek, g. Vladimir Hrovatic, g. Gojko Loncaric, ga. Darija Straus Trunk, g. Gobec Srecko, 
g. Drozg Ales, ^pan Peter Misja ter clanice obcinske uprave.

PKISUIJNI: g. Bostjan Hostmk, mag. Marko Jurak, ga. Jozef
Pocivavsek, g. Vladimir Hrovatic, g. Gojko Loncaric, ga. Dari
g. Drozg Ales, ^pan Peter Misja ter clanice obcinske uprave.

ODSOTNI: Ga. Kovacic Klavdija in ga. Nada Kodrin

G. zupan je pozdravil prisotne na 20. redni seji Obcinskega sveta Obcine in podal dnevni red v
razpravo. Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno ( 9 ZA) sprejeli naslednji
dnevni red:

1. Predlog zapisnika 19. redne seje in 4. dopisne seje Obcinskega sveta Obcine 
Podcetrtek;

2. Porocilo 0 realizaciji  sklepov 19. redne seje in 4. dopisne seje Obcinskega sveta Obcine 
Podcetrtek;

3. Predlog Odloka o proracunu Obcine Podcetrtek za leto 2022,2. obravnava;
4. Predlog Letnega programa sporta Obcine Podcetrtek za leto 2022;
5. Predlog Sklepa o visini denarne pomoci za novorojence v Obcini Podcetrtek za leto 

2022;
6. Predlog Sklepa o valorizaciji  tocke za odmero obcinskih taks;
7. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju  investicijske dokumentacije;
8. Predlog Sklepa o dolocitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem 

nacrtu ravnanja z nepremicnim premozenjem;
9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi  za dolocitev obsega stavbnega zemljisca na 

posamicni poselitvi v Obcini Podcetrtek, na pare. st. 1285/2 in 1295, obe k. o. 11240 
Sedlarjevo;

10. Pobude in vprasanja;
11. Razno.

K  1. tocki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE in 4. DOPISNE SEJE OBCINSKEGA SVETA 
OBCINE PODCETRTEK;

G. zupan je podal predlozeni zapisnik 19. redne seje obcinskega sveta v obravnavo.

Clani obcinskega sveta so soglasno ( 9 ZA) sprejeli s k 1 e p:



NAVZOCIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0

Sprejme se zapisnik 19. redne seje Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek.

G. zupan je nato podal v obravnavo predlozeni zapisnik 4. dopisne seje obcinskega sveta v 
obravnavo.

Clani obcinskega sveta so soglasno ( 9 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH:  9 
ZA:  9 
PROTI:  0

Sprejme se zapisnik 4. dopisne seje Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek.

K  2. tocki dnevnega reda:
POROCILO O REALIZACIJI SKLEPOV 19. REDNE SEJE in 4. DOPISNE SEJE 
OBCINSKEGA SVETA OBCINE PODCETRTEK;

G. ^pan je podal porocilo o realizaciji sklepov 19. redne seje in 4. dopisne seje v razpravo.

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0

Sprejme se porocilo o realizaciji sklepov 19. redne seje in 4. dopisne seje Obcinskega 
sveta Obcine Podcetrtek.

K  3. tocki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O PRORACUNU OBCINE PODCETRTEK ZA LETO 2022, 2. 
OBRAVNAVA;

G. zupan je podal uvodno obrazlozitev in dejal, da je na 19. seji ObSinskega sveta Obcine 
Podcetrtek, dne 20. oktobra 2021, bil sprejet sklep, da se po opravljeni splosni razpravi daje 
predlog Odloka o proracunu Obcine Podcetrtek za leto 2022 v javno razpravo do vkljucno 15. 
11.2021.

V tern casu so se sestali tudi trije sveti krajevnih skupnosti, vsi pa so pripravili plane dela za 
vsako posamezno krajevno skupnost, kateri so se vnesli v proracun.
Odbori se niso sestali. Od prve obravnave do predloga proracuna so se opravile manjse 
dopolnitve in uskladitve, zato so se nekateri zneski na prihodkovni in odhodkovni strani 
nekoliko spremenili, predvsem na osnovi prenosa placil za investicije in posledicno tudi 
izvedba mvesticij v leto 2022 ter zaradi vkljucitve vseh petih proracunov krajevnih skupnosti v 
skupni proracun. Spremembe so bile naslednje:



Na prihodkovni strani so se povecali prihodki sredstev za uravnotezenost razvitosti 
obcin za leto 2022;

- V leto 2022 se prenasa izplacilo MIZS za sofinanciranje vrtca v visini 343.845,02 EUR. 
V letu 2021 so bile poravnane vse zapadle situacije iz lastnih sredstev, razlika se 
prenasa v leto 2022, zato se je postavka uskladila tudi na odhodkovni strani;

- Ker se je investicija v CN Podcetrtek konec leta komaj lahko pricela izvajati, je 
realizacija bistveno manjsa od plana. Investicija se prenasa v leto 2022, prav tako se 
povecujejo sredstva sofinanciranja na prihodkovni strani.
Med druge prihodke se vkljuci tudi sofinanciranje Slovenskih Zeleznic za Ureditev 
dovozne ceste k CN Podcetrtek,

- Uskladili so se zneski pri prodaji nepremicnin.

Na odhodkovni strani so spremembe naslednje:

- Uskladile so se investicije v Prizidek vrtca pri POS Pristav pri Mestinju in CN 
Podcetrtek;

- V predlog proracuna na so se dodale naslednie postavke:
13044 Ureditev cest. prom, zaavtobusno postajo V Imenem;
13045 Ureditev dovozne ceste k CN Podcetrtek;
13051 Urejanje ob schengenski meji (enak znesek se doda na prihodkovni in na 
odhodkovni strani);
14057 Elektrifikacija na stolpu;

- V postavki 14038 Center za podjetnistvo se doda konto nakupa zemljisca;
V postavki 19007 Nadstandard in investicijsko vzdrzevanje v OS se dodajo sredstva za 
ureditev Pralnice v OS Podcetrtek, kar je razvidno v NRP.

Nekoliko nizji je tudi prenos sredstev, ker se del transfemih prihodkov prenasa v leto 2022, 
predlog proracuna je uravnotezen. V letu 2022 se obcina ne planira zadolzevati.

Glede na to, da na predlog proracuna iz prve obravnave (osnutka) proracuna Obcine Podcetrtek 
za leto 2022 ni bilo podanih pripomb, realno predlagani predlogi pa so bill  upo§tevani in ni bilo 
vlozenih amandmajev, je predlagal obcinskemu svetu, da predlog proracuna za leto 2022 
sprejme.

Clani obcinskega sveta so soglasno ( 9 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Odlok o proracunu Obcine Podcetrtek 
za leto 2022 v 2. obravnavi s prilogami (Splosni del proracuna, Posebni del 
proracuna, Nacrt Razvojnih programov Obcine Podcetrtek 2022-2025, Kadrovski  
nacrt Obcine Podcetrtek za leto 2022).



Clani obcinskega sveta so soglasno ( 9 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0

2. Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem 
Obcine Podcetrtek za leto 2022.

K  4. tocki dnevnega reda:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA SPORTA OBCINE PODCETRTEK ZA LETO 2022;

Ga. Selekar je podala uvodno obrazlozitev k Letnemu programu sporta Obcine Podcetrtek. 
Letni program sporta predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smemice, ki 
prispevajo k uveljavitvi in razvoju sporta. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg 
in potrebna financna sredstva.
Letni program sporta na nivoju lokalne skupnosti sprejme obcinski svet. Letni program sporta 
doloca program sporta, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih 
za njegovo uresnicevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proracunu Obcine.
Predlog letnega programa sporta je glede na ekonomski namen in visino sredstev izdelan po 
proracunskih postavkah in vsebinah, ki so opredeljene v Resoluciji o nacionalnem programu 
sporta V Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.
Sredstva za sport so razdeljena po naslednjih vsebinah: sofinanciranje programov sporta in 
rekreacije v drustvih; sredstva za vzdrzevanje sportne dvorane in sredstva namenjena za 
vzdr&vanje sportnih povrsin.

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 
ZA: 9 
PROTI: 0
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Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Letni  program sporta Obcine Podcetrtek za 
leto 2022.

K  5. tocki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O VISINI  DEN ARNE POMOCI ZA NOVOROJENCE V OBCINI  
PODCETRTEK ZA LETO 2022;

Ga. Selekar je v uvodu povedala, da Odlok o denami pomoci za novorojence v Obcini 
Podcetrtek (Uradm list RS, st. 68/2005 in 17/2007) v 9. clenu doloca, da visino dename pomoci 
na podlagi tega odloka s sklepom doloci obcinski svet na predlog zupana za vsako proracunsko 
leto posebej, praviloma pred iztekom tekocega leta za prihodnje leto.
V primem, da sklep o visini dename pomoci ne bi bil sprejet v roku iz prejsnjega odstavka, 
velja V tekocem letu visina dename pomoci iz preteklega leta.
Visina dename pomoci za novorojence ostaja v letu 2022 enaka kot v letu 2021, in sicer 300,00 
EUR za novorojenca. V letu 2021 je vlogo za denama pomoc do sedaj vlozilo 32 upravicencev.



V letu 2022 so sredstva.za ta namen planirana na proracunski postavki 20002- pomoc starsem 
ob rojstvu otroka, v visini 11.400,00 EUR (za 38 otrok).

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Sklep o visini denarne pomoci za novorojence
V Obcini Podcetrtek za leto 2022.

K  6. tocki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O VALORIZACIJITOCKEZA ODMERO OBCINSKIH TAKE;

Ga. Selekar je podala obrazlozitev in povedala, da Sklep o vrednosti tocke v posameznem 
proracunskem letu sprejme Obcinski svet Obcine Podcetrtek ob predlogu proracuna. Rast 
zivljenjskih potrebscin je bila v septembru 2021 v primerjavi s povprecjem leta 2020 0,010 
odstotna, kar pomeni, da se vrednost tocke za odmero obcinskih taks za leto 2022 povisa za 
0,009. Vrednost tocke tako znasa 0,911 EUR.

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 Z A) sprejeli sklep:

NAVZOCIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Ugotovitveni sklep o valorizaciji tocke za 
odmero obcinskih taks.

Ga. Straus-Trunk se je pridruzila seji.

K  7. tocki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O OBRAVNAVL IN POTRJEVANJU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE;

Ga. Amon je v uvodu povedala, da je potrebno na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ zagotoviti 
investicijsko dokumentacijo za vse projekte, ki se financirajo s proracunskimi sredstvi. Razlogi 
in cilji,  zaradi katerih je potreben sprejem sklepa so v poenostavitvi postopkov, zaradi cesar se 
predlaga, da se za projekte, kjer je potrebna potrditev DIIP-ov in IP-ov, pooblasca zupana kot 
pristojno osebo investitorja. Vsled navedenega se obcinskemu svetu predlaga. Da se sprejme 
predlozen sklep.



Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH:  
ZA:  10 
PROTI:  0
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Obcinski svet Obcine Podcetrtek pooblasca zupana Petra Misjo, da obravnava in potrjuje  
investicijsko dokumentacijo DlIP in IP, spremembe in dopolnitve le-teh za projekte 
oziroma za investicije, opredeljene v Odloku o proracunu Obcine Podcetrtek za leto 2022 
in Nacrtu razvojnih  programov za obdobje 2022 - 2025.

K  8. tocki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O DOLOCITVI SKUPNE VREDNOSTI POSLOV, KI NISO 
PREDVIDENI V VELJAVNEM NACRTU RAVNANJA Z NEPREMICNIM 
PREMOZENJEM;

Ga. Mlaker je povedala, da lahko na podlagi Zakona o stvamem premozenju drzave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, upravljalci v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jib 
ni bilo mogoce dolociti ob pripravi nacrta ravnanja s stvamim premozenjem, ali ob 
nepredvidenih okoliscinah na trgu, ki narekujejo biter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso 
predvideni v veljavnem NRP. Skupna vrednost poslov labko znasa najvec 20 odstotkov skupne 
vrednosti nacrtov. Zato se predlaga visina 50.000,00 EUR, kar znasa nekaj manj kot 17 % 

skupne vrednosti nacrtov.

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 Z A) sprejeli sklep:

NAVZOCIH:  
ZA:  10 
PROTI:  0
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Skupna vrednost poslov, ki  niso predvideni v veljavnem nacrtu ravnanja z nepremicnim 
premozenjem in jib  v primeru  spremenjenih prostorskih potreb in drugih  potreb Obcine 
Podcetrtek, ki jih  ni bilo mogoce dolociti ob pripravi  nacrta ravnanja z nepremicnim 
premozenjem, ali ob nepredvidenih okoliscinah na trgu, ki  narekujejo hiter  odziv, lahko 
sklepa zupan, znasa najvec 50.000,00 EUR.

K  9. tocki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOCITEV OBSEGA 
STA VBNEGA ZEMLJISCA NA POSAMICNIPOSELITVIV OBCINI PODCETRTEK, NA 
PARC. ST. 1285/2 IN 1295, OBE K. 0.11240 SEDLARJEVO;

G. zupan je v uvodu dejal, da je obcina prejela pobudo in elaborat za siritev stavbnega zemljisca 
na obmocju posamicne poselitve v Obcini Podcetrtek-EUP OS675, ki ga je izdelalo podjetje 
Proplan iz Krskega. Postopek je potekal v skladu s 131. clenom ZureP-2. Ministrstva so podala 
mnenja, da je elaborat ustrezno opredelil vsebine, obcina je pripravila javno razgmitev pobude 
in elaborata z objavo gradiva na spletni strard. Povedal je se, da je to parcela Vajdicev iz 
Sedlaijevega.



Clani obCinskega sveta so brezrazprave in soglasno (10 ZA) sprejeli sklep:

NAVZOCIH:  10 
ZA:  10 
PROTI:  0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Sklep o lokacijski  preveritvi  za dolocitev obsega 
stavbnega zemijisca na posamicni poselitvi v Obcini Podcetrtek, na parcelah stevilka 
1285/2 in 1295 obe k. o. 1240 (ID  2432)

K 10. tocki dnevnega reda:
POBUDE IN  VPRASANJA;

G. Ilek je podal pobudo po izgradnji oz. namestitvi javnega stranisca v obcini.

G. zupan je odgovoril, da je to predvideno v sklopu izgradnje novega Centra za podjetnistvo s 
trznico v Podcetrtku.

G. Ilek je v nadaljevanju opozoril na problematiko z bobri in skodo, ki  jo povzrocajo na nasem 
obmocju.

G. zupan je odgovoril, da se z navedeno problematiko ukvarjamo in da je bilo posredovan poziv 
na vse pristojne institucije. V torek je ze bil ogled in sestanek na terenu z ministrom Vizjakom, 
g. Kramerjem idr. Dogovorjeno je bilo, da se do 10. decembra namestijo novi jaski, da bo voda 
odtekla in pregleda vse vodotoke na obmocju nase obcine in da se poskusa narediti selitev 
bobra.

G. Ilek je dejal, da bodo bobri delali skodo naprej in da s tern ne bo mira.

G. zupan je §e povedal, da so povozeni bobri ze na cestah.

G. Hrovatic je dejal da so bobri ze od leta 1846 in meni, da bi se ga znebili le s podiranjem 
habitata, ker ce ga odselimo, bo kmalu nazaj.

G. Loncaric je predlagal, da se pooblasti obcinsko upravo, da se s strani svetnikov Obcine 
Podcetrtek pripravi dopis glede bobrov na nasem obmocju in resitvi tega problema. Dejal je 
se, da je bober prisel s Hrvaske. Kot drugo pa ga je zanimalo, kaj se sedaj dogaja z Vonarskim 
jezerom ?

G. zupan je odgovoril, da je s tern, ko se je kopal v Sotli opozoril na to problematiko in nato v 
medijih slisalo o rezultatih analize, ki je pa na obcino nismo prejeli. Meni, da bi morali urediti 
infrastrukturo na tern obmocju v skladu s prostorskim nacrtom in sredstvi, ki so bila predvidena 
V Razvoju regij za ta namen.



Clani obcinskega sveta so po razpravi in soglasno (10 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH:  10 
ZA:  10 
PROTI:  0

1.

2.

3.

Ob^inski  svet Obcine Podcetrtek sprejme sklep, da se pridobi  analiza, ki  je bila 
narejena na podrocju Vonarskega jezera, narocena s strani Direkcije  RS za vode 
in da se le ta Obcini Podcetrtek preda z ustreznimi obrazlozitvami.
Obcina Podcetrtek na Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo posreduje pobudo, da se jo v bodoce obvesca o 
vseh nadaljnjih  aktivnostih v zvezi z Vonarskim jezerom.
Obcinski svet Obcine Podcetrtek predlaga, da se sredstva, ki  so bila namenjena v 
razvoju regij za namen Vonarskega jezera, tudi v bodoce namenijo in zagotovijo 
za ureditev obmocja Vonarskega jezera.

K  11. tocki dnevnega reda:
RAZNO

G. zupan se je svetnikom zahvalil za korektno sodelovanje v iztekajocem se letu in Jim zazelel 
vse dobro v prihajajocem se letu.

Seja je bila zakljucena ob 16.40 uri.

Zapisala: 
Mojca AMON

ZUPAN 
Peter MISJA


