ZAPISNIK
6. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek,
13. junija 2019, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59
PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga.
Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič, g. Srečko Gobec, ga.
Klavdija Kovačič, mag. Darija Štraus Trunk, župan Peter Misja ter člani občinske uprave.
OPRAVIČIL ODSOTNOST: g. Gojko Lončarič
G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek in
predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji
d n e v n i r e d:
1. Predlog zapisnika 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek;
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Podčetrtek;
3. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019, 1. in
2. obravnava;
4. Predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek, 1.
obravnava;
5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2018;
6. Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
7. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka;
8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2019;
9. Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino
Rogaška Slatina;
10. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1218 – EMA;
11. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1219 – SODNA
VAS;
12. Pobude in vprašanja;
13. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA 4. in 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
PODČETRTEK;
G. župan je podal predloženi zapisnik 4. redne seje občinskega sveta v obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
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Sprejme se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek.
K 2. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 4. in 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 4. in 5. redne seje občinskega sveta v
obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Podčetrtek.
K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA
LETO 2019, 1. IN 2. OBRAVNAVA;
G. župan je povedal, da so se pri pripravi rebalansa upoštevali sprejeti sklepi občinskega
sveta o prerazporeditvi sredstev za investicije, na osnovi pričakovanih povečanj ali zmanjšanj
na prihodkovni in odhodkovni strani so se naredile prerazporeditve in uskladile proračunske
postavke.
Večje spremembe na prihodkovni strani so naslednje:
- Uskladili sta se dohodnina in finančna izravnava, na osnovi podatkov v tabeli MF
- Povečanje sredstev turistične takse (na osnovi realizacije v prvih 5 mesecih)
- Zmanjšala so se sredstva sofinanciranja investicije Prestavitve ceste Cmereška gorca –
Sodna vas, ker bodo Slovenske Železnice izvajalcu investicijo direktno poravnale iz
svojega računa. Sredstva se posledično znižujejo tudi na odhodkovni strani
- Uskladila so se sredstva za plazove.
Na odhodkovni strani so večje spremembe na naslednjih postavkah:
Na osnovi sklepov OS o prerazporeditvah so se uskladile naslednje postavke:
- 140051 Ureditev Emine tematske poti
- 14009 Postavitev stolpa na Rudnici
- 14033 Urbano Obsotelje
- 17002 Investicije v ZD Podčetrtek ;
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-

-

-

V proračunski postavki 13001 Vzdrževanje LC so se sredstva uskladila z dejansko
realizacijo zimske službe in planiranimi sredstvi za letno vzdrževanje na osnovi
izdane naročilnice, zato se je del sredstev prenesel na postavko 13003 Ostala
vzdrževanja občinskih cest;
130036 Izgradnja povezovalne ceste Cmereška gorca – Sodna vas se zmanjša za delež
Slovenskih Železnic, kateri investicijo plačajo sami;
Postavka 13005 Sanacija plazov se je uskladila z dobljenimi sredstvi s strani
Ministrstva in izvedenim razpisom;
Postavka 130061 Pločnik Podčetrtek- Terme se je nekoliko povečala, ker se v
investicijo vključuje še izgradnja JR;
V postavki 14009 Sofinanciranje turističnih projektov se povečuje jo sredstva za
projektne dokumentacije in sicer za idejne zasnove parkirišča pri OŠ Podčetrtek in
atletskem stadionu, Ureditev pešpoti z izgradnjo mostu v Podčetrtku in Ureditev
križanj pešcev na R-219
Sredstva za novogradnje javne razsvetljave v postavki 13040 se sredstva povišajo za
5.000 €;
Prav tako se zagotovijo dodatna sredstva za geodetske storitve v višini 10.000 € v
postavki 16026;
Dodala se je nova postavka 17015 Večnamenski prostor za zdravstveno dejavnost in
oskrbo starejših in sicer za projektno dokumentacijo v višini 10.000 €;
Prav tako so se zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo Dograditev šole
Pristava pri Mestinju v višini 10.000 € v postavki 19007;
Pri CZ se je postavka za nabavo opreme povečala za 2.500€.

Ostale manjše prerazporeditve in uskladitve so razvidne v tabelaričnem delu.
Rebalans proračuna je uravnotežen, zato je predlagal članom občinskega sveta, da ga potrdijo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2019, 1. in 2. obravnava;
G. Jurak je prišel na sejo občinskega sveta.
K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI
PODČETRTEK, 1. OBRAVNAVA;
Ga. Novak je podala uvodno obrazložitev in povedala, da na podlagi določb Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), ki se je začel uporabljati 1. junija 2018,
je v določbah od 127. do 133. člena predviden postopek lokacijske preveritve kot nov
instrument prostorskega načrtovanja, ki omogoča hitrejše prilagajanje in manjša odstopanja
od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih Občine Podčetrtek. Z lokacijsko
preveritvijo se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost
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območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, za doseganje gradbenega namena
prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od predpisanih prostorskih
izvedbenih pogojev in za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v
uporabi, omogoča začasno rabo prostora. ZUreP-2 določa omejitve, okoliščine in pogoje, pod
katerimi je dopustna ureditev z lokacijsko preveritvijo ter postopek izvedbe lokacijske
preveritve, v drugem odstavku 132. člena pa nalaga občini sprejem odloka, s katerim določi
stroške lokacijske preveritve. Predlagani odlok bo podlaga za izdajo sklepa o določitvi
stroškov v posamičnem postopku, plačilo nadomestila stroškov na račun Občine Podčetrtek
pa bo pogoj za izvedbo postopka oz. obravnavo predlaganega elaborata in izdajo sklepa o
lokacijski preveritvi. Povedla je, da gre za uvedbo novega postopka ter posledično težko
predvidljivega števila pobud za izvedbo postopka lokacijske preveritve, zato ta trenutek ni
mogoče oceniti višino prilivov iz tega naslova ali morebitnih drugih posledic predloga odloka
z vidika obsega dela in potrebnega števila uslužbencev za izvajanje nalog. Glede na
geografsko pestrost naše občine ter večji del poselitve z razpršenim vzorcem poseljevanja gre
pričakovati večje število vlog. Utemeljitev zapisanega lahko povezujemo tudi s podanimi
vlogami za spremembo namembnosti osnovne namenske rabe v postopku sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Prihodki iz naslova lokacijske preveritve
so v skladu s tretjim odstavkom 132. člena ZUreP-2 vir Občine Podčetrtek, namenjeni za
financiranje nalog urejanja prostora.
G. Ileka je zanimalo, kdo bo ta urbanist.
Ga. Novak je odgovorila, da si ga bo investitor sam izbral, občinski urbanist pa bo preveril.
G. župan je predlagal, da se navedeni Odlok sprejme po skrajšanem postopku.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme sklep, da se 1. in 2. obravnava predloga
Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek združita.
Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi.
K 5. točki dnevnega reda:
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE
ZA LETO 2018;
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G. Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva je podal Poročilo o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva, ki je bilo v pisni obliki predloženo svetnikom.
G. Hostnika je zanimalo, koliko kazni oz. koliko je to finančno pomenilo sredstev.
G. Razboršek je odgovoril, da je na območju Občine Podčetrtek izdali 9 odločb o prekrških.
G. Ilek je dejal, da je pričakoval, da se bodo redarji in inšpektor pridružili na čistilni akciji.
Izpostavil pa je tudi problem kurjenja plastike in silažne folije.
Ga Kodrin je izpostavila problem, ki se je pojavil na čistilni akciji, ko so v gozdu našli cca 40
kg mesa. Vprašala je, koga se v tem primeru obvesti.
G. Razboršek je odgovoril, da se o teh zadevah obvesti VURS.
G. Juraka je zanimalo, ali jim je OKP odstopil podatke o kršitvah na zbirnem centru
v Pristavi pri Mestinju in kako so kot organ reagirali ?
G. Razboršek je odgovoril, da imajo v obravnavi 2 prijavi, ki sta v teku.
K 6. točki dnevnega reda:
PREDLOG CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB VARSTVA OKOLJA;
G. Pirš je podal uvodno obrazložitev iz priloženega gradiva in dejal, da je potrebno vlagati
tudi v infrastrukturo, če želimo obdržati tak nivo, kot ga imamo. Povedal je, da je v skladu z
Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) predlagajo potrditev cene storitev na področju
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:
 oskrbe s pitno vodo,
 odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter padavinske odpadne vode s streh
in
 zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja so cene oblikovane na podlagi elaborata o oblikovanju cen storitev
javnih služb.
K gradivu je priložen:
 elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica ( del KS Laporje)
in Šmarje pri Jelšah,
 elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode s streh v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec in Šmarje pri Jelšah,
 elaborat o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
 obrazložitev razlogov za spremembo cen,
 predlog sklepov.
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Pravno podlago za oblikovanje predlaganih cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo predstavlja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12, 109/12,
76/17) in Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB6 (Uradni list št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16).
Tako kot že do sedaj, so tudi predlagane cene enotne za celotno oskrbovalno območje, ki ga
oskrbuje javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., kar je skladno z veljavnimi predpisi,
mnenjem Računskega sodišča, na področju oskrbe s pitno vodo pa k enotnim cenam zavezuje
tudi pogodba pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, ki je bil pretežno financiran
s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada.
G. Gobec je dejal, da podjetje dobro dela, res pa ne more biti vesel, da se dvigujejo cene. A je
za dvig, saj je nivo storitev ugleden.
Ga. Štraus je dejala, da je Odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja zadeve podrobno
prediskutiral in se strinja s predlogom, saj so tudi ostale občine to sprejele.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p e:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
1. 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 o
oblikovanju cen 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: 7,7031 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena vodarine:

0,6290 EUR/m³ (brez DDV)

2. 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 o oblikovanju cen 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:
2a. Odvajanje komunalne odpadne vode:
Cena omrežnine: 2,7938 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
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Cena odvajanja: 0,1512 EUR/m³ (brez DDV)
2b. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena omrežnine: 0,0915 EUR/m³ (brez DDV)
Cena odvajanja: 0,0548 EUR/m³ (brez DDV)
2c. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami
Cena omrežnine:

0,5969 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)

Cena povezana z greznicami oz. MKČN:

0,4658 EUR/m³ (brez DDV)

2d. čiščenje komunalne odpadne vode
Cena omrežnine: 4,2965 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena čiščenja:

0,5230 EUR/m³ (brez DDV)

2e. čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena omrežnine: 0,0820 EUR/m³ (brez DDV)
Cena čiščenja: 0,1174 EUR/m³ (brez DDV)
3. Občinski svet Občine Podčetrtek potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske
javne službe – zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in biološko
razgradljivih odpadkov v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen
izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 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:
3a. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih
odpadkov)
Cena infrastrukture: 0,0091 EUR/kg (brez DDV)
Cena zbiranja:

0,2825 EUR/kg (brez DDV)

3b. Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena infrastrukture: 0,0079 EUR/kg (brez DDV)
Cena zbiranja:

0,1287 EUR/kg (brez DDV)
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4. Občinski svet Občine Podčetrtek z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob
Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah potrjuje tudi
preračun količine posameznih vrst storitev zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov med uporabnike, kot je predstavljeno v elaboratu in sicer:
zbiranje
določenih vrst
komunalnih
odpadkov
masa odpadkov v kg
7.125.445
obračunska prostornina v m³
30.288
sodilo za preračun v kg/m³
235,26

zbiranje
biološko
razgradljivih
odpadkov
987.500
6.257
157,82

5. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 01. 07. 2019.

K 7. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILA VRTCA V PRIMERU STRNJENE
ODSOTNOSTI OTROKA;
Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se tudi v letošnjem letu v primeru
strnjene odsotnosti 30 dni (v juliju in avgustu) sofinancira strošek plačila vzgojnine v višini
50 %.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
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. 2019 do 31. 08. 2019 (julij in avgust), stroške plačila
vzgojnine starša za 50%.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo
znižano plačilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega
proračuna.
K 8. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O RAZPISU PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2019;
Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se tako kot določa Odlok o
podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek predlaga v letu 2019 podelitev plakete občine,
priznanja občine ter denarne nagrade. Naziv častni občan pa se podeli vsake 4 leta na koncu
mandata. Na osnovi sprejetega sklepa bo nato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja objavila javni razpis.
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občina Podčetrtek bo v letu 2019 podelila naslednja priznanja občine:
- 1 (eno) plaketo občine,
- 1 (eno) priznanje občine in
- 1 (eno) nagrado.
1.
Vrednost nagrade znaša 650,00 EUR.
2.
Priznanja bo podelil občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3.
Sklep prične veljati z naslednjim dnem od dne sprejema.

K 9. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI OBČINSKE MEJE MED OBČINO PODČETRTEK
IN OBČINO ROGAŠKA SLATINA;
Ga. Novak je podala obrazložitev in povedala, da parc. št. 286/1 k.o. Vidovica v naravi
predstavlja javno kategorizirano občinsko cesto LC 356 131, ki je v upravljanju Občine
Podčetrtek. Parcela je bila do sedaj v Občini Rogaška Slatina in se bo z uskladitvijo mej
prenesla v Občino Podčetrtek.
G. župan je dejal, da je to cesta od Vidovice do Nimnega.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se Sklep o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino
Rogaška Slatina.
K 10. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O.
1218 – EMA;
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Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev družbene
lastnine v splošni rabi na parc. št. 478/2 v k. o. 1218 - EMA, ker po teh parcelah ne poteka
več javna pot. Po ukinitvi lastnine v splošni rabi pa parceli postaneta last Občine Podčetrtek
in bo možen promet z nepremičnino.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št.
478/2, površine 114 m2, k. o. 1218 – EMA.
K 11. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O.
1219 – SODNA VAS;
Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedal, da se predlaga ukinitev družbene
lastnine v splošni rabi na parc. št. 491/9 v k. o. 1219 – Sodna vas, ker po tej parceli ne poteka
več lokalna cesta. Po ukinitvi zemljišča v splošni rabi pa bo za zgoraj navedene nepremičnine
možen promet.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejet je bil Sklep o ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št.
491/9, površine 374 m2, k. o. 1219 – SODNA VAS.
K 12. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA;
/
K 13. točki dnevnega reda:
RAZNO
G. župan je predlagal, da se pod to točko obravnava in sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, ker gre za
spremembo klasifikacije oz. za doregistracijo dejavnosti.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
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NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek obravnava Odlok s spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah po skrajšanem
postopku.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok s spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v 1. in 2. obravnavi.
G. župan v nadaljevanju podal informacije o dogajanjih in investicijah v teku. Prav tako je o
prireditvah in otvoritvah v poletnih mesecih.
Svetnike pa je seznanil tudi s kadrovskimi spremembami v občinski upravi, kjer se je
zaposlila nova sodelavka za splošne in pravne zadeve ga. Katja Mlaker, za v. d. tajnika
občinske uprave pa je imenoval Mojco Amon.
Prav tako je povedal, da je trenutna sprememba tudi v vodenju RA Sotla, kjer je nalogo
prevzela Anita Čebular, za čas odsotnosti direktorice. Direktorica RA Sotla ga. Bojana Žaberl
je na daljši bolniški odsotnosti.
G. župan je na koncu seje svetnike še seznanil, da se predvideva naslednja redna seja
Občinskega sveta 28. avgusta 2019 ter slavnostna seja Občinskega sveta Občine Podčetrtek
06. septembra 2019.
Seja je bila zaključena ob 17.05 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN
Peter MISJA
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