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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

Datum: 13. 08.  2015 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  6. redne seje OBČINSKEGA 

SVETA z dne  23. 06. 2015  
 

 

Na 6. redni seji Občinskega sveta dne 23. 06. 2015, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 5. redne seje  občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 
 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, 

Šmarje pri Jelšah in Kozje v prvi obravnavi.  
 

 

 V fazi realizacije. Za 7. redno sejo bo pripravljen navedeni Odlok za drugo obravnavo. 

 

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek, v prvi 

obravnavi. 

 

 V fazi realizacije. Za 7. redno sejo občinskega sveta bo pripravljen predlog Odloka o 

podeljevanju priznanj občine Podčetrtek za drugo obravnavo. 
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K 5. točki: 

 

Sprejet je bil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina, v prvi in 

drugi obravnavi. 
 

 Realizirano. Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina je bil 

posredovan III. OŠ in občinam ustanoviteljicam. 

 

 

K 6. točki: 

 
 

Sprejet je bil Pravilnik o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020. 
 

 Realizirano. Na sprejeti pravilnik smo pridobili vsa potrebna soglasja in pozitivna mnenja 

ter bil objavljen  v Uradnem listu št. 48/2015 z dne 03. 07. 2015.                 

Na osnovi sprejetega Pravilnika je bil 31. 07. 2015 objavljen že tudi javni razpis za leto 

2015. 

 
 
 

K 7. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek predlaga skupščini Turizma 

Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz, da se za člana nadzornega sveta imenujeta ga. 

Jožefa Užmah, stanujoča Pristava pri Mestinju 17, Pristava in g. Marjan Aralica, 

stanujoč Cesta na grad 6, Podčetrtek, kot predstavnika ustanoviteljice Občine 

Podčetrtek. 

 

 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan imenovanim in Turizmu Podčetrtek, Bistrica ob Sotli 

in Kozje. 

 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da bo Občina Podčetrtek v letu 2015 podelila naslednja priznanja 

občine: 

 

- plaketo občine 

- do dva priznanja občine 

- denarno nagrado 

 

Vrednost denarne nagrade znaša 650,00 EUR. 

Priznanje podeli občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna 

komisija. 
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 V fazi realizacije. Razpis je bil objavljen, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja je obravnavala prispele vloge in bo na 7. redni seji podala predlog sklepa za 

podelitev letošnjih priznanj, ki bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta. 

 

 

K 9. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občina Podčetrtek sofinancira za otroke iz občine Podčetrtek, 

kateri obiskujejo vrtec v Podčetrtku in vrtce v drugih občinah, v primeru strnjene 

odsotnosti 30 dni v času od 01. 07. 2015 do 31. 08. 2015 (julij ali avgust), stroške plačila 

vzgojnine za 50 %. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 

znižano plačilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega 

proračuna. 

 

 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan vsem vrtcem, katere obiskujejo naši otroci in bo 

upoštevano sofinanciranje vzgojnine  po sprejetem sklepu. 

 

 

 

K 10. točki: 

 

 

Sprejet je bil  Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2015 z dne 03. 07. 

2015. Vložen je zemljiškoknjižni predlog za ukinitev javnega dobra. Po ukinitvi pa bo 

možen promet z nepremičnino. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


