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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum: 16. 11.  2017 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  19. redne seje OBČINSKEGA 

 SVETA z dne  20. 10. 2017  
 

 

Na 19. redni seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2017, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 18. 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 2018 v javno razpravo do 

vključno 10. novembra 2017. 

 

 V fazi realizacije. Predlog Odloka je bil v javni razpravi do 10. novembra 2017. Za 20. 

redno sejo občinskega sveta je pripravljen Predlog Odloka o proračunu občine Podčetrtek 

za drugo obravnavo. 

 

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da  Občinski svet sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v 

Občini Podčetrtek, v 1. obravnavi. 
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 V fazi realizacije. Predlog Odloka o pokopališki redu je za 2. obravnavo predlagan na 20. 

redni seji. 

 

 

K 5. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o dopolnitvi 

odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek, v 1. in 2. obravnavi. 
 

 Realizirano. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini 

Podčetrtek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 03. 11. 2017. 

 

 

K 6. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote. 

 

 Realizirano. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 03. 11. 2017. 

 

 
K 7. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas. 

 

 Realizirano. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 03. 11. 2017. 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil  ugotovitveni sklep, da je na podlagi določb 7. člena Pravil za izvolitev 

predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta in za določitev kandidata 

za člana državnega sveta, za elektorja  izvoljen Vladimir Hrovatič, ki je prejel večino 

glasov vseh, ki so glasovali. 

 

 V fazi realizacije. Elektor bo volil člana državnega sveta 22. novembra 2017. 

 

 

K 10. točki: 
 

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

zagotovijo sredstva v višini 20.000,00 EUR za izvedbo investicije na proračunski 

postavki 19007 Dodatni programi v OŠ na kontu Transfer OŠ Podčetrtek za menjavo 

stavbnega pohištva na podružnični šoli Pristava pri Mestinju. 

 

 V fazi realizacije. Zbrane so ponudbe za izvedbo del. Najugodnejši ponudnik bo dela 

opravil še v mesecu novembru 2017. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


