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                                                                                   Predlog 
 

 
Z A P I S N I K 

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

05. oktobra 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, ga. Klavdija Kovačič, ga. Jožefa Užmah, župan Peter Misja ter članice občinske 

uprave. 
 
ODSOTNI:  / 
 
G. župan je pozdravil prisotne na 25. redni seji Občinskega sveta Občine in podal 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 24. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 24 redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 
3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022; 
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023, 1. obravnava; 
5. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Podčetrtek, 1. in 2. obravnava; 
6. Pobude in vprašanja; 
7. Razno. 

 
 
K 1. točki dnevnega reda: 
PREDLOG ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 
 
G. župan je podal predloženi zapisnik 24. 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 24. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 
  
 
K 2. točki dnevnega reda: 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 
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G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 24. redne seje  občinskega sveta v razpravo.  
 
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 24. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

G. Gobec je prišel na sejo. 
 
K 3. točki dnevnega reda: 
Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022; 
 
G. župan pa je v uvodu podal obrazložitev k predloženemu rebalansu št. 2 proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2022. Povedal je, da je leto  2022  zaradi povišanja cen, cene na letni ravni 

so se povišale za 11%,  precej kaotično. 
Največji problem predstavlja povišanje  stroškov energije. Povišanje cen električne energije  se 

odraža tudi v občinskem proračunu. Zaradi navedenega in usklajevanju vseh projektov , ki se 

izvajajo, so se temu primerno uskladili  projekti v Načrtu razvojnih programov ter uskladile 

proračunske postavke v posebnem delu proračuna. 
Na prihodkovni strani so se uskladili prihodki, glede na realizacijo, predvsem  so se uskladili 
transferni prihodki. Prihodki iz državnega proračuna za investicije so višji za 7%. Vzrok za 

povišanje je v tem, da dobimo  več sredstev za  investiciji ob schengenski meji in sredstva za  
sofinanciranje  ČN Podčetrtek bodo v letu 2022 v celoti  nakazana.  
Manj sredstev kot je bilo planirano bomo dobili  iz evropskih sredstev, ker v letošnjem letu ni 

bilo izvedenih razpisov ali pa so bili le-ti naknadno razveljavljeni in se bodo konec leta ponovili. 
Občina ima ustrezno dokumentacijo pripravljeno za prijavo za investicijo  Centra za promocijo 

podjetništva (iz letošnjega leta se prenaša v naslednje leto) in za izgradnjo TRC Vonarje. Na 

prihodkovni strani so se tako zmanjšala  planirana sredstva, posledično so se zmanjšale 

postavke tudi na odhodkovni strani. 
 
Na odhodkovni strani so se  naredile prerazporeditve, predvsem so se povečale postavke, katere 

so bile realizirane v nekoliko večjem obsegu oziroma  posledično zaradi dviga cen.  Povečala 

se je postavka pri stroških občinskega sveta, postavka za občinske prireditve (otvoritev vrtca 

Pristava, prireditev na gradu- glasba), povečujejo se stroški  plač delavcev, višji so tudi 

materialni stroški.  Na osnovi sklepa Občinskega sveta se je v rebalans vključila postavka 11013 

Sofinanciranje obnove LD Podčetrtek v višini 5.000,00 €. Za vzdrževanje in gradnjo gozdnih 

cest se je zbralo več sredstev, zato se posledično tudi zvišuje postavka vzdrževanja. Zaradi  
velikega stroška izvajanja  letnega vzdrževanja občinskih cest (urejanje bankin, pometanje, 

košnja,..) se postavka na osnovi sklenjenega aneksa povečuje. Dodala pa se je nova postavka 

130038 Sanacija LC  zaradi vremenskih vplivov. Zaradi suše in nato velikih nalivov je potrebno 
razpoke na LC   ustrezno zaliti in urediti  bankine – mulde, v nasprotnem primeru bo zima  ceste  
močno uničila. Povečanje je opazno  pri stroških elektrike (vzdrževanje turističnih objektov: 

fontana, Banovina, grad). Kot je že bilo omenjeno se postavka Vonarsko jezero  zmanjšuje in 

se prenaša v naslednje leto. Iz postavke Sredstva za LAS projekte so se sredstva izločila na 

novo postavko s pravilnim nazivom projekta OK okusi. V postavki Center za promocijo  



3 
 
 

podjetništva se novogradnja  prav tako prenaša v naslednje leto, ker je vse pripravljeno za 

ustrezne razpise, katerih v letu 2022 ni bilo. 
Na osnovi  realizacije  izgradnje ČN Podčetrtek so se uskladila sredstva v postavki. Kanalizacija 

Nezbiše se v letošnjem letu ni izvedla, ker ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedba se 
planira v leti 2023. Podstavka  Prostorski dokumenti se povečuje, zaradi  stroškov pri pripravi 

OPN. V proračun se dodaja nova postavka 16023 Pridobivanje stanovanj in sicer  gre za odkup  

deležev  za stanovanja v pristavi, katera so bila v denacionalizirana in vrnjena lastnikom. 

Občina bo poskušala deleže odkupiti, da se stavba dolgoročno lahko uredi. Postopek bo 

dolgotrajen, ker je zelo težko priti v kontakt z dediči. 
Dela na gradu so se nadaljevala in zaradi preglednosti so  bili v NRP zavedeni vsi projekti na 
skupni postavki  18002 Obnova zaščitenih  in drugih kulturnih spomenikov. Na kontu 

Rekonstrukcije in adaptacije so zajeti naslednji projekti na gradu, ki so prikazani v NRP: 
statična sanacija gradu in sanacija stolpa z uro, oplesk in ureditev stavbnega pohištva v atriju 

gradu, obnovitvena dela na urinem stolpiču ter obnova same ure. Terme Olimia so donirale 

stolpno uro v višini 3.347,31 €. 
V nadaljevanju se je očitno povečala postavka  električna energija pri Športni dvorani in dodala 

projektna dokumentacija pri postavki Prizidek vrtca pri OŠ Pristava.  
Ostale manjše  prerazporeditve in uskladitve so razvidne v tabelaričnem delu. 
Rebalans proračuna je uravnotežen, zato je predlagal članom občinskega sveta, da ga potrdijo. 
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (10  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 10 
ZA: 10 
PROTI: 0 
 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o rebalansu št. 2 proračuna 

Občine Podčetrtek za leto 2022 (Splošni del proračuna, Posebni del proračuna, 

Načrt razvojnih programov Občine Podčetrtek 2022-2025, Kadrovski načrt 

Občine Podčetrtek za leto 2022). 
 
Prav tako so člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (10  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 10 
ZA: 10 
PROTI: 0 
 

2. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Podčetrtek za leto 2022. 
 

 
G. Počivavšek je prišel na sejo. 
 
K 4. točki dnevnega reda: 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2023, 1. 
OBRAVNAVA; 
 
G. župan pa je v uvodu podal obrazložitev k predloženemu proračunu Občine Podčetrtek za 

leto 2023 v 1. obravnavi. 
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Povedal je, da se je na osnovi navodil MF ter upoštevanja rasti življenjskih stroškov  pri pripravi 
prihodkovne strani proračuna upoštevala povprečnina na prebivalca, katera je bila sprejeta v  

preteklem letu. Če bodo pogajanja uspešna bomo dvig povprečnine upoštevali v predlogu 

proračuna. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog, v letu 2023 znaša  647 € na prebivalca. Znesek 

planirane povprečnine je 3.029.301,00 €. Ostali dohodki so planirani na osnovi realizacije 

preteklih let. 
Iz državnega proračuna  se na osnovi  prijav na morebitne razpise planirajo pridobiti sredstva 
za sanacije plazov 150.000 €, sredstva za urejanje infrastrukture ob schengenski meji v višini 

100.000 €. 
Občina ima pripravljene projekte, s katerimi se lahko prijavi na razpise iz sredstev proračuna 

EU  in sicer za izgradnjo kolesarskih stez v višini 300.000 €, za izgradnjo Centra za promocijo 

podjetništva v višini 400.000 €, za izgradnjo TRC Vonarje 400.000 €, za projekt Ko zadišijo 

zeli,..  75.472 €, Grajska pot v destinaciji Podčetrtek 93.302 €, za kanalizacijo Nezbiše 100.000 
€, projekt Doživetje grajskega razgleda  1.224.715 €. 
Tekoči odhodki in transferi so planirani na osnovi dobljenih podatkov posrednik proračunskih 

uporabnikov in na osnovi realizacij preteklih let ter ob upoštevanju  vedno višje inflacije. Pri 

investicijskih odhodkih pa so zajete investicije, katere se nadaljujejo iz preteklega leta in 
investicije, katere se bodo pričele izvajati v letu 2023. Pri tem planiramo prijave na morebitne 

razpise resornih ministrstev. V primeru, da ne bo nobenega  primernega razpisa se bodo  
investicije pričele izvajati iz lastnih sredstev ali  pa se bodo prenesle  v naslednje leto. 
V letu 2023 se planirajo naslednje investicije: 

- Izgradnja ČN Podčetrtek (končanje in poskusno obratovanje) 295.110 €; 
- Ureditev kuhinje pri OŠ Pristava)  30.000 €; 
- Projektna dokumentacija za razširitev jedilnice v OŠ Podčetrtek 15.000 €; 
- Sanacije plazov 235.000 €; 
- Izgradnja javne razsvetljave 40.000 €; 
- Rekonstrukcija občinskih cest 210.000 €; 
- Ureditev cest. Prom. Z avtobusno postajo Imeno  50.000 €; 
- Izgradnja kolesarskih stez  355.000 €; 
- Center za promocijo podjetništva   450.000 €; 
- Izgradnja TRC Vonarje  450.000 €; 
- Ko zadišijo zeli 75.472 €; 
- Grajska pot  v destinaciji Podčetrtek   189.713 €; 
- Nadaljevanje rekonstrukcije stara šola Polje ob Sotli   41.000 €; 
- Kanalizacija Nezbiše 100.000 €; 
- Projekt Doživetje grajskega razgleda 1.574.715 €; 
- Projekt MED NAMI  42.005 €. 

 
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. 
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V priloženem Načrtu razvojnih programov so razvidne planirane investicije v letu 2023. 
 
Občinskemu svetu je podal  osnutek proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023 v razpravo. 
 
G. Ileka je zanimalo, ali še lahko planiramo na sredstva Schengena v letu 2023? 
 
G. župan je odgovoril pritrdilno in povedal, da so sredstva planirana v državnem proračunu. 
 
G. Ileka je v nadaljevanju zanimalo, kaj je z upravljanjem z občinskimi gozdovi. 
 
Ga. Šelekar je odgovorila, da smo v občinski proračun s tega naslova v letu 2022 pridobili 

25.000,00 EUR. 
 
G. Jurak je menil, da je osnutek proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023 v redu pripravljen, 
predlaga pa, da se za gasilska društva v občini nameni dodatno 20 % sredstev. 
 
G. župan je odgovoril, da se že usklajuje predlog, da bi dodali cca 10.000,00 EUR in jih razdelili 

bolj aktivnim društvom. 
 
G. Hostnik je podal predlog, da bi se še v Polju ob Sotli naredilo kakšno manjše otroško igrišče 

oz. vsaj kakšen tobogan. 
 
G. župan je odgovoril, da bomo rešili tudi v Polju ob Sotli otroško igrišče s kakšnim projektom 

LAS. 
 
G. Hrovatič je podal predlog, da se uredi Svinjski jarek, zaradi povečanega obiska na tem 

območju. 
 
G. župan je dejal, da moramo dobiti soglasje od Direkcije za vode. 
 
G. Lončarič je predlagal, da s poskusnim obratovanjem nove ČN v Podčetrtku pričnemo 

razmišljati z ločevanjem mešane komunalne vode in meteorne vode odpeljemo v jaške. 
 
Ga. Štraus-Trunk je prišla na sejo. 
 
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 je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o 

proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 in daje predlog Odloka o proračunu Občine 

Podčetrtek za leto 2023 v javno razpravo do 20. 10. 2022. 
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K 5. točki dnevnega reda: 
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK, 1. IN 2. OBRAVNAVA; 
 
 
Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je v 119.a členu določeno, da mora 

akt o ustanovitvi posrednega uporabnika državnega proračuna, ki je javni zavod in ki poleg 

javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitve na trgu (tržno dejavnost), vsebovati določbo, 

da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil 

najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih stroškov. Navedeno določbo je tako potrebno 
vključiti v ustanovitveni akt javnega zavoda, to je v Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek. 
Šola izvaja prodajo blaga in storitev na trgu s kuhanjem obrokov (malica in kosilo) za 

zaposlene. Z izvajanjem prodaje blaga in storitev na trgu se zagotavlja najmanj pokritje vseh s 
to dejavnostjo povezanih stroškov. Stroški, ki nastanejo v zvezi z prodajo blaga in storitev na 

trgu so: stroški živil, stroški energije (plin, elektrika, ogrevanje), servisi, popravila, komunalne 
storitve, potrošni material, čistila, stroški dela (plača kuharja, potni stroški, prehrana) in 

morebitni drugi stroški. 
Predlagana dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Podčetrtek na koncu 10. člena dodaja nov odstavek, ki se glasi: »Zavod lahko 

izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih 

odhodkov«.  
 
G. župan je dejal, da gre za manj zahtevno dopolnitev odloka v skladu s 79. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek in predlagal, da se le ta sprejme po 
skrajšanem postopku. Nato je odprl razpravo.    
 
Ga. Štraus Trunk je dejala, da so v tem primeru prihodki od šole in morejo pokrivat nastale 

stroške. Zanimalo jo je, ali gredo ti prihodki potem v občinski proračun? 
 
Ga. Šelekar je odgovorila, da mora šola razliko prihodkov od stroškov namensko porabiti. 
 
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 12 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 

1. Občinski svet Občine Podčetrtek obravnava Odlok o dopolnitvi Odloka o 

ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek po 

skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek v 1. in 2. 

obravnavi. 
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K 6. točki dnevnega reda: 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
/ 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda: 
RAZNO 
 
 
G. župan je na koncu seje svetnike seznanil o investicijah in projektih v teku. 
 
G. Ilek je podal kakšno je stanje s civilno zaščito v naši občini? Kot drugo pa je predlagal, da 

se namesti pult pred pisarno matičnega urada. 
 
G. župan je odgovoril, da je civilna zaščita v naši občini dobro formirana in da se po potrebi 

tudi sestaja in ureja potrebne zadeve. 
 
G. Ilek je še predlagal, da se ob zaključku mandata organizira ekskurzija v Avstrijo. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.35 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                        ŽUPAN   
Mojca AMON                      Peter MISJA 
                                                                                              
 


