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                                                                                             OBČINA PODČETRTEK 

     OBČINSKA UPRAVA 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; Fax: (03) 81 82 790; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 

      
  

Datum:  24. 02.  2021 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV 14. redne seje OBČINSKEGA  

SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  11. 12. 2020  
 

 

 

K 1. točki: 
 

Sprejet je bil zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

• Realizirano.   

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

• Realizirano. 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 v 2. obravnavi s 

prilogami (Splošni del proračuna, Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov 

Občine Podčetrtek 2021-2024, Kadrovski načrt Občine Podčetrtek za leto 2021). 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Podčetrtek za leto 2021. 

 

• Realizirano. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 je bil objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020.                                        . 
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K 4. točki: 

 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek sta se združila prva 

in druga obravnava Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek.  

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o sofinanciranju športnih programov v 

Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi. 

 

• Realizirano. Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020.                                        . 

 

K 5. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, 

Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi. 

Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na občinskem svetu 

se prenesejo pripravljavcu odloka ter občinam soustanoviteljicam javnega podjetja in se 

pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi občinami, 

soustanoviteljicami javnega podjetja.  

 

• V fazi realizacije. Za 15. redno sejo je navedeni Odlok pripravljen za 2. obravnavo z vsemi 

podanimi pripombami oz. predlogi.  

 

K 6. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih 

odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in 

Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi. 

Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na občinskem svetu 

se prenesejo pripravljavcu odloka ter občinam soustanoviteljicam javnega podjetja in se 

pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi občinami, 

soustanoviteljicami javnega podjetja.  

 

• V fazi realizacije. Za 15. redno sejo je navedeni Odlok pripravljen za 2. obravnavo z vsemi 

podanimi pripombami oz. predlogi.  

 

K 7. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 

Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in 

Poljčane v 1. obravnavi. 

Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na občinskem svetu 

se prenesejo pripravljavcu odloka ter občinam soustanoviteljicam javnega podjetja in se 

pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi občinami, 

soustanoviteljicami javnega podjetja.  

• V fazi realizacije. Za 15. redno sejo je navedeni Odlok pripravljen za 2. obravnavo z 

vsemi podanimi pripombami oz. predlogi.  
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K 8. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je podal soglasje za najetje kredita za nakup novega 

specialnega komunalnega vozila – smetarskega vozila, ki ga bo najelo podjetje OKP 

Rogaška Slatina d. o. o., v višini 16.695,00 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 bremenile 

občinskega proračuna.  

 

• Realizirano. Soglasje je bilo posredovano JP OKP Rogaška Slatina, d. o. o. 

 

K 9. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Letni program športa Občine Podčetrtek za 

leto 2021.  

 

• Realizirano. Na osnovi sprejetega Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini 

Podčetrtek in sprejetega Letnega programa športa Občine Podčetrtek se je že objavil javni 

razpis za leto 2021. 

 

K 10. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je podal soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu. 

 

• Realizirano. Novo sprejete cene se upoštevajo od 01. 01. 2021 dalje. 

 

K 11.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Sklep o višini denarne pomoči za 

novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2021. 

 

• Realizirano. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence se upošteva od 01. 01. 2021 

dalje. 

 

K 12.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za 

izračun komunalnega prispevka za leto 2021. 

 

• Realizirano. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov se uporablja pri izračunu 

komunalnega prispevka v letu 2021. 

 

 K 13.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za 

odmero občinskih taks.  

 

• Realizirano. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks se upošteva 

v letu 2021. 
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K 14.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je  pooblastil župana Petra Misjo, da obravnava in 

potrjuje investicijsko dokumentacijo DIIP in IP, spremembe in dopolnitve le-teh za 

projekte oziroma za investicije, opredeljene v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za 

leto 2021 in Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024.   

 

• Realizirano. Na osnovi sprejetega Sklepa župan podpisuje DIIP in IP ter njihove spremembe 

za investicije in projekte, ki so uvrščeni v NRP Občine Podčetrtek v obdobju 2021-2024. 

 

K 15.  točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem in jih v primeru spremenjenih prostorskih potreb 

in drugih potreb Občine Podčetrtek, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki 

narekujejo hiter odziv, lahko sklepa župan, znaša največ 45.000,00 EUR.   

 

• V fazi realizacije. Ko se bo pojavila potreba, bo župan lahko sklenil pogodbo do določene 

vrednosti 45.000,00 EUR. 

 

K 16.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel sklep, da predlaga skupščini Turizma 

Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, da za člana nadzornega sveta imenuje go. 

Jožefo Užmah, stanujočo Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju in g. 

Vladimirja Hrovatiča, stanujočega Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek, kot predstavnika 

ustanoviteljice Občine Podčetrtek.    

 

• Realizirano. Sklep je bil posredovan imenovanim in Turizmu Podčetrtek, Bistrica ob Sotli 

in Kozje. 

 

K 17.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je predlagal Okrožnemu sodišču v Celju za imenovanje 

sodnikov porotnikov kandidata Srečka Gobca, stanujočega Cmereška Gorca 2, 3253 

Pristava pri Mestinju in Mojco Vrešak, stanujočo Trška cesta 23, 3254 Podčetrtek, za 

mandatno obdobje 2021 – 2026. 

 

• Realizirano. Sklep o padnih predlogih za sodnike porotnike je bil posredovan Okrožnemu 

sodišču Celje in predlaganim kandidatom. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Mojca Amon 


