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OBČINA PODČETRTEK      K 2. TOČKI 
 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

Datum:  27. 11.  2019 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV  8. redne seje OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  07. 11. 2019  
 

 

 

K 1. točki: 
 

Sprejet je bil zapisnik 7. redne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek s podano dopolnitvijo. 

 

 Realizirano.   

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje in 2. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek. 

 

 Realizirano. 

 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da je Občinski svet Občine Podčetrtek  opravil splošno razpravo o 

predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 in daje predlog Odloka o 

proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 v javno razpravo do 25. 11. 2019. 

 

 

 Realizirano. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek je bil podan v javno 

razpravo. Sestali so se sveti Krajevnih skupnosti in nekateri odbori: Odbor za kmetijstvo, 

Odbor za družbene dejavnosti ter Odbor za turizem. Za 9. redno sejo je predložen predlog 

Odloka o proračunu za leto 2020 v sprejem. 

 

K 4. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Dopolnitev letnega 

načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Podčetrtek za 

leto 2019. 
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 Realizirano. Na podlagi sprejetega sklepa se je pričel postopek prodaje parcel, ki so zajete 

v Dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

občine Podčetrtek za leto 2019. 

 

  

K 5. točki: 
 

Sprejet je bil sklep: 

 

1. Sprejme se Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah 

parc. št. 2401/5, površine 215 m2, k. o. 1220 – Roginska gorca. 

2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist 

Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 

5883997000. 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

 Realizirano. Sklep  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2019, z dne 15. 11. 2019.   

Po objavi je bil podan predlog za vpis v zemljiško knjigo. 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Mojca Amon 


