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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum: 01. 08.  2016 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  12. redne seje OBČINSKEGA 

SVETA z dne  09. 06. 2016 in 2. korespondenčen seje z dne 15. 07. 2016 
 

 

Na 12. redni seji Občinskega sveta dne 09. 06. 2016, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 11. redne seje  občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 
 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da občinski svet občine Podčetrtek daje JZ RA Sotla soglasje k 

najemu likvidnostnega kredita v višini do vključno 50.000,00 EUR z vračilom v roku 1 

leta (z možnostjo podaljšanja do treh let). 

 
 

 Realizirano. RA Sotla  je v fazi sklepanja pogodbe za najetje kredita s 01. 09. 2016.        

            

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na 

področju gospodarske  javne službe – zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
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višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah 

Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki 

ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 

 

Potrdi se naslednja cena obvezne občinske gospodarske javne službe:  

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO, embalaža, ločeno zbrani 

odpadki razen BIO) 

 

Cena zbiranja:                  0,2807 EUR/kg (brez DDV) 

 

Nova cena prične veljati in se uporabljati s 1.7.2016 oziroma s 1. dnem v mesecu, ko bo 

družba Simbio d. o. o. uveljavila predlagane nove cene. 

 
 

 

 Realizirano. Nove cene se uporabljajo od 01. 07. 2016 dalje. 

 

 

K 5. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na 

področju občinske gospodarske  javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov, ki ga je izdelala družba SIMBIO d.o.o.. 

Potrdijo se naslednje cene: 

1. Cena gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov je 

0,08703 EUR/kg, od tega je: 

 

Cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg  in 

 

Cena storitve:                   0,06111 EUR/kg  

 

2. Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,08613 

EUR/kg, od tega je: 

 

Cena javne infrastrukture: 0,05071 EUR/kg  in 

 

Cena storitve  :                  0,03542 EUR/kg 

 

Cena je brez DDV  in se uporablja od  1.7. 2016 dalje. 

 

 

 Realizirano. Nove cene se uporabljajo od 01. 07. 2016 dalje. 
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K 6. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na 

področju občinske gospodarske  javne službe – odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja  komunalnih odpadkov v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu 

oblikovanje cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelala 

družba SIMBIO d.o.o.. 

 

Potrdi se naslednja cena: 

Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja  

komunalnih odpadkov je 0,06972 EUR/kg, od tega je: 

 

Cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg  in 

 

Cena storitve:                   0,03948 EUR/kg.  

 

 

Cena je brez DDV  in se uporablja od  1.7. 2016 dalje. 

 

 

 Realizirano. Nove cene se uporabljajo od 01. 07. 2016 dalje. 

 

 

 

K 7. 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. 2016 do 31. 08. 2016 (julij, 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. Za otroke ki so se izpisali za strnjeno odsotnost 30 dni bo upoštevana pri 

plačilu vzgojnine subvencija v višini 50 %. 

 

 

K 8. točki: 
 

Sprejet je bil sklep, da bo Občina Podčetrtek v letu 2016 podelila naslednja priznanja 

občine: 

- plaketo občine; 

- do dve priznanji občine 

- denarno nagrado 

 

Vrednost denarne nagrade znaša 650,00 EUR. 
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Priznanja podeli Občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna 

komisija. 

 

 

 V fazi realizacije. Razpis za podelitev priznanj je bil objavljen, rok za oddajo predlogov se 

je 01. 08. 2016 iztekel, do naslednje redne seje bo pripravljen predlog sklepa o podelitvi 

letošnjih občinskih priznanj. 

 

 

K 9. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se Društvu upokojencev Podčetrtek  dodeljuje v brezplačno 

uporabo poslovni prostor na Trški cesti 23, Podčetrtek, za določen čas 5 let in oprosti 

pokrivanja obratovalnih in drugih stroškov. 

 

 Realizirano. Z društvom upokojencev je bila sklenjena pogodba o brezplačni uporabi  

poslovnih prostorov za dobo 5 let. 

 

 

K 10. točki: 

 

 

Sprejet je bil sklep, da Občina Podčetrtek izstopa iz članstva Združenja občin Slovenije 

s 01. julijem 2016. 

 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan  na Združenje občin Slovenije. 

 
 

 

 

 

 

Realizacija sklepov 2. korespondenčne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek, ki je bila 15. 07. 2016. 
 

 

K 10 točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se v proračunu občine Podčetrtek za leto 2016  zagotovijo 

dodatna sredstva v višini 35.161,00 EUR za investicijo Ureditev zgornje etaže vrtca. 

Morebitna razlika sredstev se zagotovi v letu 2017. Zneski in Načrt razvojnih 

programov se uskladijo v 2. rebalansu proračuna občine Podčetrtek za leto 2016. 

 

 V fazi realizacije. V rebalansu se bodo zneski uskladili. Na osnovi sprejetega sklepa se je 

objavil nov razpis za izbiro izvajalca del.  

 

 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


