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                                                                                   Predlog 
 

 
Z A P I S N I K 

 
24.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo, 

31. avgusta 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek. 
 

 
PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, g. Marko Jurak, g. Janez Ilek, g. Vladimir Hrovatič, g. Gobec 
Srečko, g. Drozg Aleš, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, ga. Štraus Trunk Darija, ga. 
Nada Kodrin, župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 
 
ODSOTNI:  ga. Kovačič Klavdija, ga. Užmah Jožefa 
 
G. župan je pozdravil prisotne na 24. redni seji Občinskega sveta Občine in podal dnevni red v 
razpravo. Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji   
d n e v n i   r e d: 
 
1. Predlog zapisnika 23. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek; 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek; 
3. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek in o porabi sredstev rezerv za 

obdobje od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022; 
4. Predlog Sklepa o višini cen programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek; 
5. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Podčetrtek za leto 2022; 
6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2022; 
7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1232 Dobležiče; 
8. Pobude in vprašanja 
9. Razno. 

 
 
K 1. točki dnevnega reda: 
PREDLOG ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE in 7. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 
 
G. župan je podal predloženi zapisnik 23. redne seje in 7. dopisne seje občinskega sveta  v 
obravnavo. 
 
Člani občinskega sveta so soglasno ( 7 ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
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Sprejme se zapisnik 23. redne seje, z dne 09. 06. 2022 in 7. dopisne seje, z dne 26. 07. 2022,  
Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 
  
 
K 2. točki dnevnega reda: 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 23. REDNE SEJE in 7. DOPISNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 
 
G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 23. redne seje in 7. dopisne seje občinskega 

sveta v razpravo.  
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (7  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek. 

G. Gobec je prišel na sejo. 
 
K 3. točki dnevnega reda: 
POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK IN O PORABI 

SREDSTEV REZERV ZA OBDOBJE OD 01. 01. 2022 DO 30. 06. 2022; 
 
G. Počivavšek je prišel na sejo. 
  
G. župan je podal uvodno poročilo in povedal, da je realizacija na prihodkovni strani bila v 
višini 42,10 %, davčni prihodki so bili realizirani v višini 46,30 %, od tega pa je bila dohodnina 

zbrana v višini 50 %. Nekoliko nižja je realizacija davkov na premoženje, ker še niso zapadli 

računi za NUSZ. Nedavčni prihodki so realizirani v višini 18,20 %.  
 
Enako velja za transferne prihodke, kateri so realizirani v višini 42,90 %. Vsi planirani  prihodki 

so bili realizirani. Mesečno občina prejema sredstva  za uravnoteženje razvitosti, katera se 

namenjajo za izvajanje planiranih investicij. Prav tako so bila v letu 2022  prejeta sredstva za 
izvedene projekte v letu 2021 in sicer Center za promocijo vin, kulture in turizma – Banovina 
v višini  75.846,62 € iz EU sredstev in  18.961,66 € iz državnega proračuna. Prav tako so se 

dobila sredstva za skupni projekt z Kozjanskim parkom in leta 2021 – Pomen gliv… v višini 

564,32 € iz državnega proračuna in 2.257,26 € iz EU sredstev. Za  izgradnjo prizidka vrtca pri 

POŠ Pristava pri Mestinju so bila iz državnega proračuna nakazana sredstva v višini 343.845,02 

€. V letošnjem letu se nadaljuje izgradnja ČN Podčetrtek. Občina na osnovi izstavljenih situacij 

izstavlja zahtevke tudi na MGRT. V prvi polovici leta smo prejeli 626.260,71 €. Med transferne 

prihodke spada še nakazilo požarne takse  v višini 3.745,11 €, sredstva za vzdrževanje gozdnih 

ceste  v višini 7.749,70 € in sredstva za skupni organi CZ 2.882,99 € in Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo 4.727,90 €. 
V prvi polovici leta je bilo za izvajanje  javnih del subvencionirano 22.536,39 €. 
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Na odhodkovni strani je realizacija 38,10 % . Tekoči odhodki so realizirani v višini 40,70 %, 

tekoči transferi v višini 45,40 % in investicijski odhodki pa v višini 35 %. Nekatere investicije 

so že končane, druge pa so v izvajanju. 
 
Javni razpisi za sofinanciranje društev iz različnih področij so zaključeni, z društvi so že 

sklenjene pogodbe. Po podpisu pogodbe je bila nakazana  ena tretjina sredstev, ostala sredstva 
pa se nakažejo po predloženem vsebinskem in finančnem poročilu za dejansko izvedene 

projekte. Odplačilo dolgoročnih kreditov poteka nemoteno in tekoče.  
Večjih odstopanj od plana ni, so se pa v veljavnem proračunu opravile znotraj proračunskih 

postavk manjše prerazporeditve.  
 
Glede na nizko realizacijo investicijskih odhodkov pa vseeno navajamo investicije, katere se že 

končane, se izvajajo, vendar še situacije niso zapadle v plačilo ali pa so se pričele izvajati: 
- Končana je izgradnja Javne razsvetljave Olimje- drugi del; 
- Končan je nakup zemljišča za Center za promocijo podjetništva; 
- Rekonstrukcija občinskih cest v občini Podčetrtek je v zaključni fazi; 
- Sanacije plazov (v izvajanju); 
- Investicija Prizidka vrtca pri OŠ Pristava se je končala; 
- Projekt  Izgradnja ČN Podčetrtek – investicija se izvaja; 
- Projekt  obnova Gradu je v zaključni fazi; 
- Na gradu se je izvedla še statična sanacija; 
- Izgradnja otroškega igrišča pri vrtcu Pristava je končana; 
- Ureditev okolice in šole POŠ Pristava je zaključena; 
- Izvaja se projekt Ureditev pralnice v OŠ Podčetrtek. 
 
Kljub trenutnim razmeram je občina v prvem polletju poslovala tekoče in brez motenj. 
 
POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV 
 
Prenos neporabljenih  sredstev rezerv iz leta 2021 je bil v višini 10.136,44 EUR. 
V prvi polovici leta se je v ta namen izločilo od planiranih 50.000,00 EUR 23.341,14 EUR. 
Proračunska rezerva se je do 30.6.2022 porabila za: 
- 420,00 EUR za nabavo antigenskih testov; 
- 17.341,14 EUR Boštjan Toplišek s.p. in  
- 5.543,80 EUR Gradbeništvo Boštjan Škorc s.p. pa za nujno sanacijo po neurju dne 14.5.2022. 
 
Sanacijo po neurju je bilo potrebno izvesti takoj (velike količine blata na vozišču), da se je 

zagotovila prevoznost cest.  
V nadaljevanju se je pokazalo, da so potrebna večja popravila na cestah in kolesarskih poteh. 
Razpoložljiva sredstva rezerv  višini 36.891,50 EUR se tako namenijo za sanacijo po neurju z 
dne 14.5.2022.  Občinskemu svetu še predlagam, da se sprejme sklep, da se sredstva 

proračunske rezervacije prerazporedijo na proračunsko rezervo v višini 10.000,00 EUR in se 

uskladijo v rebalansu proračuna. 
 
Svetniki so se seznanili s polletno realizacijo. 
 
G. župan pa je v nadaljevanju predlagal še sprejetje sklepa glede sredstev proračunske 

rezervacije. 
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Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0 
 
 
Sredstva proračunske rezervacije v višini 10.000,00 EUR se prerazporedijo na postavko 

proračunske rezerve. Celotna razpoložljiva vrednost sredstev rezerv pa se nameni za 

sanacijo po neurju dne 14. 05. 2022 na lokalnih cestah in drugi občinski infrastrukturi. 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda: 
PREDLOG SKLEPA O VIŠINI CEN PROGRAMOV V ENOTI VRTEC OSNOVNE ŠOLE 

PODČETRTEK; 
 
Ga. Švajger je podala uvodno poročilo in povedala, da  dosedanja ekonomska cena vrtca velja 

od 01. 07. 2021. Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/15, 46813, 

63/13, 85/14, 95/14, 90/15, 63/16, 72/19 in 174/20), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Zakona 

o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021, 

napredovanj v plačne razrede, ki so stopila v veljavo v mesecu decembru, Aneksa h Kolektivni 

pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 80/18), s 

katerim so se plačna izhodišča dvignila za en do tri plačne razrede, odvisno od naziva, v obdobju 

od 01. 01. 2019 do 01. 09. 2020 in spremembe minimalne plače, so v OŠ Podčetrtek pripravili 

izračun nove ekonomske cene. V vrtcu je 11 oddelkov, v katerih je skupno normativno število 

otrok 200. 
 
Ga. Jurak je podala uvodno obrazložitev in pojasnila razloge za dvig ekonomske cene vrtca. 
Ker so stroški plač v ekonomski ceni prevladujoč strošek, se to odraža tudi v povišanju cene za 

posamezno starostno obdobje. Povečali so se tudi materialni stroški, predvsem stroški elektrike, 

ogrevanja in plina za pripravo hrane. Velik odstotek podražitev je zaslediti tudi pri živilih. Ker 

je izračun ekonomske cene odvisen tudi od povišanja materialih stroškov, je najvišji odstotek 

povišanja v 2. starostnem obdobju in nato kombinacija, ker so normativi otrok višji. Pri 1. 

starostnem obdobju, kjer je cena najvišja, pa se cena dviga za 9 %. 
 
Vrtec obračunava deleže plačila na podlagi odločb, ki jih za posameznega otroka izda CSD. Z 
novelo Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/21) so starši s 01. 09. 2021, ki imajo istočasno 

vključena dva otroka v vrtec, oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka. V primeru pa, da je v 

vrtec vključen otrok, ki ima dva ali več starejših sorojencev in so vzdrževani družinski člani 

(osnovna ali srednja šola), so starši za otroka, ki je vključen v vrtec oproščeni plačila vrtca. 

Ministrstvo iz tega naslova financira 62 otrok v vrtcu. Ta delež predstavlja 7,54 % vseh plačil, 

delež občine  je 57,77 %, druge občine prispevajo 13,08 %, starši pa prispevajo 21,61 %. 
Cena živil v ekonomski ceni se poveča na  1,90 € na dan. 
 
Dvig ekonomske cene bi veljal od 01. 10. 2022. 
 
 
 



5 
 
 

Predlagana cena programa je:  
 

- za 1. starostno obdobje  560,60 EUR 
- za 2. starostno obdobje  457,70 EUR 
- kombinirana skupina       486,40 EUR. 

 
 
G. župan je po uvodni obrazložitvi in pojasnilih podal predlog nove cene v razpravo. 
 
G. Juraka je zanimalo, kako dolgo bo vzdržala ta cena ? 
 
G. Lončarič je dejal,  bi morali biti vrtci za vse zastonj, a to se v tem sistemu ne more spremeniti. 
 
 
Člani občinskega sveta so  po razpravi soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme sklep: 
 

1. V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se izvajajo dnevni programi 

vzgoje in varstva predšolskih otrok v trajanju 5 – 10 ur. 
 

2. Cena programa je:  
- za 1. starostno obdobje  560,60 EUR 
- za 2. starostno obdobje  457,70 EUR 
- kombinirana skupina       486,40 EUR. 

 
3. Dnevna cena prehrane je 1,90  EUR. 

 
4. Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu staršev za programe v vrtcih 

(Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010-ZUPJS, 
40/2011-ZUPJS-A), pri katerem se odšteje strošek prehrane za vsak dan nad tri 
dni odsotnosti v mesecu. 

 
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja od 01. 10. 2022 dalje. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda: 
DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

PODČETRTEK ZA LETO 2022; 
 
Ga. Mlaker je podala uvodno poročilo in dejala, da je Občina Podčetrtek v skladu z Zakonom 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na svoji 23. redni seji, dne 
09. 06. 2022, sprejela dopolnjeni Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za 

leto 2022 in na 7. dopisni seji dne 26. 07.2022 še dopolnitev. V skladu s 27. členom ZSPDSLS-
1 lahko svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in 
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spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti 

ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, 

ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 
V konkretnem primeru se predlaga dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem, in sicer za del parc. št. 1015/2,  k. o. 1232 – Dobležiče, ki predstavlja opuščeno 

traso ceste in bi jo občina zamenjala za parc. št. 781/4, k. o. 1232 – Dobležiče, v lasti Tacer 
Zdravka, ki predstavlja kategorizirano občinsko cesto JP 817 821. 
   
Zaradi navedenega se predlaga dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem. 
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Podčetrtek, v priloženi vsebini. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda: 
PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2022; 
 
G. hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je povedal, da 

je komisija na svoji 11. redni seji obravnavala prispele predloge za podelitev občinskih priznanj 

v letu 2022.Dejal je, da za podelitev naziva častni občan ni bilo podanih predlogov, za plaketo 

občine se predlaga g. Gojko Lončarič, za podelitev priznanja občine (po smrti) g. Miranu 

Kovačiču ter denarno nagrado Kulturno umetniškemu društvu »Emine« Podčetrtek. 

Obrazložitve k posameznemu kandidatu so priložene v gradivu. 
 
G. Lončarič se je po uvodni obrazložitvi zapustil sejo, ker se je izločil iz postopka glasovanja. 
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (8  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 8 
ZA: 8 
PROTI: 0 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek podeljuje priznanja Občine Podčetrtek za leto 2022, in 

sicer: 
 

1. PLAKETO OBČINE 
- G. Gojku Lončariču, stan. Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri 

Mestinju, za aktivno sodelovanje in svetovanje pri različnih projektih, ki 

vplivajo na razvoj Občine Podčetrtek. 
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2. POSTHUMNO PRIZNANJE OBČINE 

- G.. Miranu Kovačiču, nazadnje stan. Pristava pri Mestinju 7a, 3253 Pristava 

pri Mestinju, za uspešno opravljanje samostojne dejavnosti in nesebično 

pomoč sokrajanom ter društvom. 
 

3. DENARNO NAGRADO 
- Kulturno umetniškemu društvu »Emine« Podčetrtek, Trška cesta 26, 3254 

Podčetrtek, za uspešno delo na področju kulturnega delovanja in promocije 

Občine Podčetrtek.                    
 
 
  
K 7. točki dnevnega reda: 
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1232 

DOBLEŽIČE; 
 
Ga. Šelekar je povedala, da se predlaga ukinitev splošne rabe na nepremičnini parc. št. 1015/2, 

k. o. 1232-Dobležiče. Omenjena parcela predstavlja opuščeno traso ceste, ki ni več v funkciji, 

medtem ko obstoječa kategorizirana občinska cesta JP 817 821 poteka po zemljišču parc. št. 

781/4, k.o. 1232 Dobležiče, ki je v zasebni lasti. Po ukinitvi statusa družbene lastnine na 

predmetni parceli se bi izvedla zamenjava parcela št. 1015/2, za parcelo št. 781/4, vse k. o. 
1232- Dobležiče. 
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0 
 

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

1015/2, površine 213 m2, k. o. 1232 – DOBLEŽIČE.  
 

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 8. točki dnevnega reda: 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
/ 
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K 9. točki dnevnega reda: 
RAZNO 
 
G. župan je svetnike seznanil s prispelo prošnjo za donacijo Lovskemu društvu Podčetrtek za 
obnovo doma. Prošnjo so svetniki prejeli tudi v pisni obliki na sami seji. 
 
G. Počivavšek je še dodal, da bi s pomočjo dodatnih sredstev lahko zaključili fasado in uredili 

okolico lovskega doma. 
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 9 
ZA: 9 
PROTI: 0 
 
 
Občina Podčetrtek bo v rebalansu proračuna Občine Podčetrtek zagotovila sredstva za 

sofinanciranje obnove lovskega doma Lovske družine Podčetrtek v višini 5.000,00 EUR.   
 
 
G. župan je na koncu seje svetnike seznanil o investicijah in projektih v teku, ter podal 
informacije o prihajajočih prireditvah in dogodkih v občini. 
 
G. Ilek je predlagal, da se ob zaključku mandata organizira ekskurzija v Avstrijo. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.10 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                        ŽUPAN   
Mojca AMON                      Peter MISJA 
                                                                                              
 


