OBČINA PODČETRTEK
OBČINSKA UPRAVA

K 2. TOČKI

Datum: 01. 06. 2016
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PODČETRTEK

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 11. redne seje OBČINSKEGA
SVETA z dne 21. 04. 2016.

Na 11. redni seji Občinskega sveta dne 21. 04. 2016, so bili sprejeti naslednji
sklepi:
K 1. točki:
Sprejet je bil zapisnik 10. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek.


Realizirano.

K 2. točki:
Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje občinskega sveta občine
Podčetrtek.


Realizirano.

K 3. točki:
Sprejet je bile Odlok o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2015.


Realizirano. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/2016 z dne 06. 05. 2016.
.

K 4. točki:
Sprejet je bil Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016.
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Realizirano. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/2016 z dne 06. 05. 2016.

K 5. točki:
Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. obravnavi.


Realizirano. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka je bil posredovan na LU
Rogaško Slatino in občinam ustanoviteljicam.

K 6. točki:
Občinski svet občine Podčetrtek je predlagal za člana uprave fundacije Ustanove
kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje župana Občine
Podčetrtek, g. Petra Misjo, stanujoč Imenska gorca 6 d, 3254 Podčetrtek, za mandatno
obdobje.


Realizirano. Imenovana je prejel sklep, prav tako je bil sklep posredovan Ustanovi
kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje.

K 8. točki:
Sprejet je bil sklep, da se Romih Sandiju s stalnim bivališčem Pristava pri Lesičnem 1,
3261 Lesično, ob morebitni novogradnji gospodarskega poslopja na osnovi osmega
odstavka 13. Člena Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Podčetrtek
(Ur. l. RS, št. 07/2012) oprosti plačila komunalnega prispevka.
Ob gradnji se subvencionira pomoč v višini 5.000,00 EUR.


V fazi realizacije. Romih Sandi je prejel sprejeti sklep in ob odločitvi, da bo pričel z
novogradnjo gospodarskega poslopja, se bo dokončno realiziral sprejeti sklep.

Pripravila:
Mojca AMON
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