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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum: 24. 11.  2016 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  14. redne seje OBČINSKEGA 

                                        SVETA z dne  24. 08. 2016 
 

 

Na 13. redni seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2016, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 13. redne seje  občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 
 

 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek po opravljeni splošni razpravi 

daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 v javno razpravo do 

vključno 15. novembra 2016. 

 

 

 

 V fazi realizacije. Osnutek proračuna je bil v javni razpravi, sestali so se nekateri sveti KS 

in Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Predlog proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2017 je predložen na 15. redni seji občinskega sveta. 
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K 4. točki: 

 
Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na 
področju gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je 
prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška 
Slatina, Rogatec,Slovenska Bistrica ( del KS Laporje) in Šmarje pri Jelšah, ki ga je 
izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 
 
Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo: 
 
Cena omrežnine: 7,1196 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena vodarine:    0,5874 EUR/m³ (brez DDV) 
 

Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 01. 01. 2017. 
 

 

 Realizirano. Sklep  je bil posredovan na Javno podjetje OKP Rogaška Slatina in občinam 

soustanoviteljicam. Nove cene pa se bodo uporabljale od 01. 01. 2017 dalje. 

 

 

K 5. točki: 

 

 
Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na 
področju gospodarske javne službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja 
storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode 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.. 
 

Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:  
 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode: 
 
Cena omrežnine:  2,4000 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena odvajanja:   0,1283 EUR/m³(brez DDV) 
 

2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh 
 

Cena omrežnine:  0,0835 EUR/m³(brez DDV) 
 
Cena odvajanja:    0,0515 EUR/m³(brez DDV) 
 
 

3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami 

 

Cena omrežnine:                                       0,6201 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena povezana z greznicami oz. MKČN:    0,3472 EUR/m³(brez DDV) 
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4. čiščenje komunalne odpadne vode 
 

Cena omrežnine: 4,1008 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena čiščenja:    0,4026 EUR/m³(brez DDV) 
 
 

5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
 
Cena omrežnine: 0,0667 EUR/m³ (brez DDV) 

 
Cena čiščenja:    0,0847 EUR/m³(brez DDV) 
 
 
 

Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 01. 01. 2017. 
 
 

 

 Realizirano. Sklep  je bil posredovan na Javno podjetje OKP Rogaška Slatina in občinam 

soustanoviteljicam. Nove cene pa se bodo uporabljale od 01. 01. 2017 dalje. 
 

 

 

K 6. točki: 

 

 

Sprejet je bil sklep, Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme sklep v zvezi s stališčem 

občine Podčetrtek o vpisu pravice do pitne vode v ustavo RS. 

 
 

Realizirano. Sklep je bil posredovan na Skupnost občin Slovenije in na Državni zbor RS. 

 

 

 

K 7. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek daje pozitivno mnenje h 

kandidatki Sonji Švajger, roj. 23. 04. 1974, stanujoča Kozje 167, p. Kozje, za 

ravnateljico JZ Osnovna šola Podčetrtek. 

 

 Realizirano. Mnenje je bilo posredovano na OŠ Podčetrtek, pozitivno soglasje je 14. 11. 

2016 bilo posredovano tudi s strani ministrstva. Svet šole je po pridobljenem mnenju in 

soglasju imenoval kandidatko Sonjo Švajger za ravnateljico, ki ji začne mandat teči 01. 

12. 2016. 

 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek daje pozitivno mnenje h 

kandidatki Tatjani Šolman, roj. 18. 07. 1964, stanujoča Strma cesta 6, 3250 Rogaška 

Slatina, za ravnateljico JZ Glasbena šola Rogaška Slatina. 
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 V fazi realizacije. Mnenje je bilo posredovano na JZ Glasbeno šolo Rogaška Slatina, 

pozitivno soglasje bilo posredovano tudi s strani ministrstva. Kandidatko mora potrditi še 

svet zavoda, ki je sklican za 01. 12. 2016. 

 

 

K 10. točki: 

 
Sprejetih je bilo več sklepov: 

Občinski svet je sprejel sklep, da Občina Podčetrtek prenaša na osnovi 62. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, š't. 16/2008, 123/2008, 90/2012, 111/2013, 
32/2016) predkupno pravico na objektu grad Podčetrtek in zemljišče, parc. št. *1/0, k. o. 
1229 – Podčetrtek (ID 1042480) v deležu do 4/15 MAJE SABLJIĆ - ZEČEVIĆ, roj. 
10.01.1960, Krunska 85, Vračar, Beograd, Republika Srbija , ANNE-KARIN PELHAM, roj. 
08.06.1964, Brocklesby park, Nr Grimsby, Lincolnshire DN41 8FB, Velika Britanija in  PAUL 
WALTER ZEČEVIĆ, roj. 27.01.1967, 27 Slaidburn street, London SW10 0JP, Velika 
Britanija, skupaj za vse tri tako v deležu 8/10,  na kupca JATINDER PAL KANG, 5Martins 
Fields, Littleleigh CW84YB  Northwich, Združeno Kraljestvo. 

Ta sklep velja 1 leto od datuma sprejema. 

 

Sprejet je bil sklep, da 
1. Občinski svet Občine Podčetrtek soglaša s prodajo nepremičnine, parc. št. *1/0, 

k. o. 1229 – Podčetrtek, do deleža 2/10, katerega zemljiškoknjižna lastnica je 
Občina Podčetrtek, za kupnino 60.000,00 EUR. 

2. Občinski svet pooblašča župana g. Petra Misjo za podpis prodajne pogodbe o 
prodaji nepremičnine iz 1. točke. 

3. V prodajno pogodbo se vključi določilo, ki zavezuje kupca, da bo v roku treh let 
od sklenitve prodajne pogodbe grad uredil tako, da bo v stabilnem in urejenem 
stanju. 

4. V primeru, da kupec po svoji krivdi in razlogov na njegovi strani, v roku treh let 
od sklenitve prodajne pogodbe grad ne uredi tako, da bo v stabilnem in 
urejenem stanju, bo Občina Podčetrtek zahtevala razvezo pogodbe, brez vračila 
kupnine. 

 

 Sklepa sta v fazi realizacije.  

 

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

proračunska postavka 130059 Zavijalni pas pristava pri Mestinju, na kateri se 

zagotovijo sredstva v višini 32.000,00 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke 

130058 pločnik Sv. Ema, katera investicija pa se v letošnjem letu ne bo pričela. 

V rebalansu proračuna za leto 2016 se bodo podatki ustrezno uskladili, prav tako v 

NRP. 

 

 Se ne bo realiziralo v letu 2016. Investicija se bo pričela izvajati v letu 2017, zato je 

postavka uvrščena v Predlog odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2017. 

 

Sprejet je bil sklep, da se v proračunu občine Podčetrtek za leto 2017 zagotovijo 

sredstva v višini 33.700,00 EUR za nadaljevanje investicije na proračunski postavki 

16033 Posodobitev športnega igrišča v pristavi s pomožno stavbo za šport. 
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Ker občina ni uspela pridobiti sredstev na razpisu MŠŠ, se ta manjkajoča sredstva 

zagotovijo z lastnimi sredstvi v proračunu za leto 2017, kar je v osnutku proračuna za 

leto 2017 že planirano. V letu 2016 so zagotovljena lastna sredstva v višini 48.297,00 

EUR, kar bo usklajeno v rebalansu proračuna in NRP. 

 

 V fazi realizacije. Kljub temu, da bo investicija zaključena v letu 2016, zapade glavnina 

plačil v letu 2017. Zato se bo del sklepa upošteval v rebalansu, razlika sredstev pa se 

prenaša v leto 2017. 

 

 

Sprejet je bil sklep, da se rebalansu proračuna občine Podčetrtek za leto 2016  

zagotovijo sredstva v višini 5.000,00 EUR. Sredstva se namenijo kot pomoč pri pokritju 

stroškov materiala v trgovini Polje, d. o. o., za sofinanciranje novega ostrešja pri župniji 

Svetega Lovrenca. Urejeni prostori se bodo namenili za sodelovanje z raznimi društvi v 

občini Podčetrtek ter ureditvi učilnic. 

 

 V fazi realizacije. V 2. Rebalansu proračuna občine Podčetrtek je to upoštevano. Rebalans 

bo uvrščen na dnevni red s sklicem 15. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

Župnija Podčetrtek pa je na osnovi sprejetega sklepa prejela naročilnico za material v 

vrednosti 5.000,00 EUR za trgovino Polje, d. o. o. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


