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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum: 14. 10.  2015 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  7. redne seje OBČINSKEGA 

SVETA z dne  26. 08. 2015  
 

 

Na 7. redni seji Občinskega sveta dne 26. 08. 2015, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 6. redne seje  občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 
 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah 

in Kozje, v drugi obravnavi. 
 

 

 V fazi realizacije. Odlok je bil posredovan vsem občinam soustanoviteljicam. 

 

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil redlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek, v drugi 

obravnavi. 
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 Realizirano. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2015 z dne 04. 09. 2015 in 

se bo pričel uporabljati. 

 

 

 

K 6. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se v r rebalansu proračuna za leto 2015  uskladi naziv in vrednost 

investicije »Izgradnja fekalne kanalizacije in ČN Sv.Ema. Novi naziv investicije je 

»Izgradnja fekalne kanalizacije«, ki se izvede z lastnimi sredstvi v obdobju dveh let in 

sicer v letu 2015 v višini 150.000,00 ter razlika 100.000,00 EUR v letu 2016. 

 
 

 V fazi realizacije. Pri pripravi rebalansa proračuna se je naveden sklep upošteval. Prav 

tako je že bil izveden javni razpis za izvedbo del ter poslano obvestilo o izbiri 

najugodnejšega ponudnika po sprejetem sklepu za izgradnjo fekalne kanalizacije Sv. Ema. 

 
 

K 7. točki: 

 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet podeljuje za leto 2015 priznanja Občine Podčetrtek 

in sicer: 

 

1. PRIZNANJE OBČINE 

 

- G. Emilu Petku, gostilna Virštanj Banovina, za uspešno večletno delovanje v 

kraju in širše, ter sodelovanje z društvi pri organizaciji različnih prireditev.  

 

- Ge. Faniki Vajdič, roj. 11. 12. 1966, stanujoč Prelasko 12, Buče, za dolgoletno 

uspešno delo v društvih na različnih področjih. 

 

2. DENARNA NAGRADO 

 

- Turističnemu društvu Podčetrtek, za 110 let aktivnega in uspešnega delovanja. 

 

 

 

 Realizirano. Dobitnikom priznanj so bila le-ta podeljena na slavnostni seji občinskega 

sveta občine Podčetrtek 11. septembra 2015. 

 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju ge. 

Bojane Žaberl, stanujoče Gallusova ulica 6, Šmarje pri Jelšah, za direktorico Javnega 

zavoda razvojna agencija Sotla za 4-letno mandatno obdobje. 
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 V fazi realizacije. Sklep je bil posredovan RA Sotla in vsem občinam soustanoviteljicam.  

Soglasje so podale tudi ostale občine soustanoviteljice. Imenovana bo nastopila z novim 

mandatom       

 

 

K 9. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava. 

 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2015 z dne 04. 09. 

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

možen promet z nepremičnino. 

 

K 10. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše.  

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2015 z dne 04. 09. 

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

možen promet z nepremičnino. 

 

 

K 11. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2015 z dne 04. 09. 

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

možen promet z nepremičnino. 

 

 

 K 12. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1230 – Imeno. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2015 z dne 04. 09. 

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

možen promet z nepremičnino. 

 

 K 14. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se proračunski postavki 130041 izgradnja kolesarskih stez v 

občini, se odpre konto 420401-novogradnje, na katerem se v letu 2015 namenijo sredstva 

v višini 15.000,00 EUR za začetek investicije izgradnja kolesarske poti na območju 

Pristave pri Mestinju. Razlika sredstev v višini 35.000,00 EUR se zagotovi v letu 2016. 

Prerazporeditev se bo upoštevala v rebalansu proračuna. 
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 V fazi realizacije. Pri pripravi rebalansa proračuna se je naveden sklep upošteval. Prav 

tako je že bil izveden javni razpis za izvedbo del ter poslano obvestilo o izbiri 

najugodnejšega ponudnika po sprejetem sklepu za izgradnjo kolesarske poti na območju 

Pristave pri Mestinju. 

 

 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


