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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum:  06. 06.  2019 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  4. redne seje OBČINSKEGA 

SVETA z dne  04. 04. 2019  

 

 

Na 4. redni seji Občinskega sveta dne 04. 04. 2019, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
 

 

 

K 1. točki: 

 

Sprejet je bil zapisnik 3. redne in 1. korespondenčne seje občinskega sveta s občine 

Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 3. redne in 1. korespondenčne seje 

občinskega sveta občine Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018. 

 

 Realizirano. Odlok o Zaključnem računu proračunu Občine Podčetrtek je bil objavljen v 

Uradnem listu RS 25/2019 z dne 19. 04. 2019. 

 

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil  Sklep o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino 

Kozje. 

 

 Realizirano. Sklep je bil posredovan na Geodetsko upravo RS. 
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K 5. točki: 
 

Sprejet je bil Sklep o višini cene programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek in se 

uporablja od 01. 05. 2019 dalje. 
 

 Realizirano. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019, z dne 19. 04. 2019.                                          

Nove cene veljajo od 01. 05. 2019 dalje. 

 

 

K 6. točki: 

 

Sprejet je bil  se Sklep, o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu. 

 

 Realizirano. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019  z dne  19. 04. 2019.                                          

Nove cene veljajo od 01. 05. 2019 dalje. 

 

 

K 7. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se kot predstavnico občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in 

Rogatec, v Svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, imenuje go. Lidijo Umek, 

stanujočo Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli, za štiriletno mandatno obdobje.  

 

 Realizirano. Imenovana je prejela sklep o imenovanju. Prav tako je bil sklep posredovan 

JZ Glasbena šola Rogaška Slatina. 

 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep, da Občinski svet Občine  Podčetrtek daje soglasje k prenosu 

koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti v Občini Podčetrtek, iz statusa zasebnega 

zdravstvenega delavca Jurjec Damijan, mag.farm.spec., na gospodarsko družbo, v 

okviru statusnega preoblikovanja, v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Zakona o 

lekarniški dejavnosti. 

 

 V fazi realizaciji. Sklep  je bil posredovan koncesionarju. 

 

 

K 9. točki: 
 

Sprejet je bil  Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

2409/6 in parc. št. 2409/5, vse v k. o. 1220 – Roginska gorca. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019 z dne 19. 04. 

2019. Vložen je zemljiškoknjižni predlog za ukinitev javnega dobra. Po ukinitvi pa bo 

možen promet z nepremičnino. 

 

 

 

 



3 

 

K 10. točki: 

 

Sprejet je bil  Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

606/2 in parc. št. 606/4, vse v k. o. 1229 – Podčetrtek. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019 z dne 19. 04. 

2019. Vložen je zemljiškoknjižni predlog za ukinitev javnega dobra.  

  

 

K 11. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

1867/16 v k. o. 1230 – Imeno. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019 z dne 19. 04. 

2019. Vložen je bil zemljiškoknjižni predlog za ukinitev javnega dobra. Po ukinitvi pa je 

bil izveden promet z nepremičnino. 

 

 

K 12. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

1401/28, 1401/31 in 1401/30 vse v  k. o. 1231 – Virštanj. 

 

 V fazi realizacije. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019 z dne 19. 04. 

2019. Vložen je zemljiškoknjižni predlog za ukinitev javnega dobra. Po ukinitvi pa bo 

možen promet z nepremičnino. 

 

 

K 13. točki: 

 

Sprejeta je bila Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnin 

premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2019 

 

 V fazi realizacije. Sprejeta dopolnitev je vključena v rebalans proračuna za leto 2019. 

 

Sprejet je bil sklep, da se v proračun občine Podčetrtek za leto 2019 in v NRP za 

obdobje 2019-2022, se za leto 2019 zagotovijo dodatna sredstva na proračunski postavki 

številka 14033 Urbano Obsotelje. Sredstva se v višini 21.550,00 EUR zagotovijo iz 

postavke 13001 Zimsko vzdrževanje LC. 

 

 Realizirano. Prerazporeditev sredstev je upoštevana v rebalansu proračuna občine 

Podčetrtek za leto 2019. Projekt pa je v fazi izvajanja. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Mojca AMON 


