OBČINA PODČETRTEK
OBČINSKA UPRAVA

K 2. TOČKI

Datum: 21. 08. 2019
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PODČETRTEK

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. redne seje OBČINSKEGA
SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne 13. 06. 2019

Na 6. redni seji Občinskega sveta dne 13. 06. 2019, so bili sprejeti naslednji
sklepi:
K 1. točki:
Sprejet je bil zapisnik 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek.


Realizirano.

K 2. točki:
Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Podčetrtek.


Realizirano.

K 3. točki:
Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2019, 1. in 2. obravnava;


Realizirano. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2019, z dne 21. 06. 2019.

K 4. točki:
Sprejet je bil sklep, da se 1. in 2. obravnava predloga Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek združita. Nato pa je bil sprejet še Odlok
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi.
* Realizirano. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2019, z dne 21. 06. 2019.
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K 5. točki:
Sprejet je bil sledeč sklep:
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)
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:
Cena povezana z greznicami oz. MKČN:

0,5969 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
0,4658 EUR/m³ (brez DDV)

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

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

Realizirano. Sklep je bil posredovan JP OKP Rogaška Slatina in občinam
soustanoviteljicam. Nove cene veljajo od 01. 07. 2019.

3

K 7. 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. 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.


Realizirano. Staršem otrok v vrtcu se bo v primeru strnjene odsotnosti obračunalo
sofinanciranje.

K 8. točki:
Sprejet je bil sklep, da bo Občina Podčetrtek v letu 2019 podelila naslednja priznanja
občine:
- 1 (eno) plaketo občine,
- 1 (eno) priznanje občine in
- 1 (eno) nagrado.


V fazi realizacije. Izveden je bil javni razpis in za 7. redno sejo je pripravljen predlog
podelitve priznanj za leto 2019, ki bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta
Občine Podčetrtek.

K 9. točki:
Sprejet je bil Sklep o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino
Rogaška Slatina.


Realizirano. Sklep je bil posredovan Občini Rogaška Slatina in Geodetskemu inštitutu RS.

K 10. točki:
Sprejet je bil Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc.
št. 478/2, površine 114 m2, k. o. 1218 – EMA.


V fazi realizacije. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2019, z dne 21. 06.
2019. Vložen je zemljiškoknjižni predlog za ukinitev javnega dobra. Po ukinitvi pa bo
možen promet z nepremičnino.

K 11. točki:
Sprejet je bil Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc.
št. 491/9, površine 374 m2, k. o. 1219 – SODNA VAS.


V fazi realizacije. Sklep je bil posredovan za objavo v Uradni list RS.
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K 13. točki:
Sprejet je bil sklep, da se Odlok s spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah sprejme po skrajšanem postopku.
Nato je bil sprejet Odlok s spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v 1. in 2. obravnavi.


Realizirano. Sklep je bil posredovan Občini Šmarje pri Jelšah ter občinam
soustanoviteljicam javnega zavoda.

Pripravila:
Mojca AMON

5

