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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum: 16. 08.  2018 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  23. redne seje OBČINSKEGA 

 SVETA z dne  07. 06. 2018  
 

 

 

Na 23. redni seji Občinskega sveta dne 07. 06. 2018, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 22. redne seje občinskega sveta s občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje občinskega sveta občine 

Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 
 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek, v drugi obravnavi. 

 

 

 Realizirano. Odlok o turistični taksi v občini Podčetrtek je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 43/2018  z dne 22. 06. 2018. 

 

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018. 
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 Realizirano. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna  Občine Podčetrtek je bil objavljen v  

Uradnem listu RS, št. 43/2018 z  dne 22. 06. 2018. 

 
 

K 5. točki: 

 
 

Sprejet je bil  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek, 

v prvi obravnavi. 

 

 V fazi realizacije. Za 24. redno sejo je pripravljen navedeni odlok za drugo obravnavo. 

 

 

K 6. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek, v prvi 

obravnavi. 

 

 V fazi realizacije. Za 24. redno sejo občinskega sveta je pripravljen Odlok o lokalnih 

gospodarskih javnih službah  v občini Podčetrtek za drugo obravnavo. 

 

 
K 7. točki: 

 

Sprejet je bil  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek, v prvi 

obravnavi.  
 

 V fazi realizacije. Za 24. redno sejo občinskega sveta je Odlok o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Podčetrtek pripravljen za drugo obravnavo. 

 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici, v 

prvi obravnavi. 

 

 V fazi realizacije. Za 24. redno sejo občinskega sveta je Odlok o občinskem prostorskem 

načrtu za stolp na Rudnici, pripravljen za drugo obravnavo. 

 

 

K 9. točki: 

 

Sprejeto je bilo  uradno prečiščeno besedilo statuta občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. Statut je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2018z dne                                    

22. 06. 2018. 
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K 10. točki: 

 

Sprejeto je bilo uradno prečiščeno besedilo Poslovnika občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. Poslovnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2018 z dne 22.06. 2018. 

 

 

K 11. točki: 

 

Sprejet je bil Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij naslednje generacije v Občini Podčetrtek. 

 

 Realizirano. Načrt se bo uporabljal ob eventuelnih prijavah na javne razpise. 

  

 

K 12. točki: 
 

Sprejet je bil sklep, da se daje soglasje za najetje kredita za nakup vozila avtocisterne, ki 

ga bo najelo podjetje OKP Rogaška Slatina d. o. o., v višini 30.528,00 EUR, pod 

pogojem, da javno podjetje zagotovi sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih 

virov (amortizacije osnovnih sredstev podjetja) in da obveznosti iz kredita ne bodo 

nikoli in v nobenem primeru bremenila občinskega proračuna. 
 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan na Javno podjetje OKP Rogaška Slatina, ki je pričelo 

z aktivnostmi za najetje kredita. 

 

 

K 13. 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. 2018 do 31. 08. 2018 (julij ali avgust), stroške plačila 

vzgojnine za 50 %. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo 

znižano plačilo le za otroka,  katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega 

proračuna. 
 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan na vse vrtce, ki jih obiskujejo otroci naše občine. 

Vzgojnine se bodo v poletnih mesecih obračunale v skladu s sprejetim sklepom. 

 

 

K 14. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da bo Občina Podčetrtek  v letu 2018 podelila naslednja priznanja 

občine: 

- Naziv častni občan 

- Plaketo občine 

- Priznanje občine 

- Denarno nagrado občine 

 

Vrednost 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. Na osnovi sprejetega sklepa je bil objavljen Javni razpis na katerega so 

prispeli predlogi za podelitev priznanj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja je obravnavala prejete predloge in za 24, redno sejo pripravila predlog sklepa 

o podelitvi letošnjih priznanj. 

 

 

K 15. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se za predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, kozje, 

Šmarje pri Jelšah, rogaška Slatina in Rogatec, v svetu Centra za socialno delo Šmarje 

pri Jelšah, imenuje Andrejo Rehar, stanujočo Srebrnik 22, 3256 Bistrica ob Sotli, za 

štiriletno mandatno obdobje. 

 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan imenovani, občinam soustanoviteljicam in CSD 

Šmarje pri Jelšah. 

 

 

K 16. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote. 
 

 V fazi realizacije. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2018 z dne 22. 06. 

2018. 

 

 

 K 18. točki: 
 

Sprejet je bil Sklep o sofinanciranju lovskega doma LD Podčetrtek v višini 5.000,00 

EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezervacije in se namenijo za poravnavo 

stroškov materiala. 

 

 

 Realizirano. Sredstva za obnovo so LD Podčetrtek bila nakazana. 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


