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ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV 15. redne seje OBČINSKEGA     

SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  04. 03. 2021 
 

 

 

K 1. točki: 
 

Sprejet je bil zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

• Realizirano.   

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

• Realizirano. 

 

K 3. 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 2. obravnavi. 

 

• Realizirano. Odlok je bil posredovana JP OKP Rogaška Slatina in občinam 

ustanoviteljicam. 

 

 

K 4. 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 2. obravnavi. 

 

• Realizirano. Odlok je bil posredovana JP OKP Rogaška Slatina in občinam 

ustanoviteljicam. 
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K 5. 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 2. obravnavi. 

 

• Realizirano. Odlok je bil posredovana JP OKP Rogaška Slatina in občinam 

ustanoviteljicam. 

 

 

K 6. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Podčetrtek v 1. obravnavi. 

 

• V fazi realizacije. Za 16. redno sejo bo navedeni Odlok predložen v sprejem. 

 

 

K 7. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega 

prispevka za mlade in mlade družine v Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi. 

 

• V fazi realizacije. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade 

družine je bil posredovan v objavo. 

 

 

K 9. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da se v proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 in v Načrtu 

razvojnih programov 2021-2024 uskladi proračunska postavka 19017 Prizidek vrtca pri 

POŠ Pristava pri Mestinju, na način, da se poveča višina lastnih sredstev, brez 

sofinanciranja MIZŠ. 

 

• Realizirano. Na podlagi prerazporeditve se je oddala odločitev o oddaji javnega naročila za 

izgradnjo prizidka vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju. 

 

 

 

K 10. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je soglašal, da se sklep Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek št. 06202-087/99, z dne 13. 12. 1999 in Sporazum o prenosu lastninske pravice 

z dne  17. 11. 1998, glede na vzpostavitev etažne lastnine stavbe št. 1210-360, na naslovu 

Pristava pri Mestinju 27, 3253 Pristava pri Mestinju, k. o. 1210 Pristava, ki je povezana s 

parcelo 1210-1180/15, k. o. 1210 Pristava, realizira na način, da se Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 27, 3253 Pristava pri 

Mestinju, izda zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na naslednjih 

posameznih delih stavbe:  

 



- na delu stavbe št. 1210-361-1  

- na delu stavbe št. 1210-361-3  

- na delu stavbe št. 1210-361-4  

- na delu stavbe št. 1210-361-8  

- na delu stavbe št. 1210-361-9  

- na delu stavbe št. 1210-361-10  

- na delu stavbe št. 1210-361-11.  

 

• V fazi realizacije. Pripravljen je osnutek pogodbe za podpis. 

 

 

K 11.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je kot predstavnico ustanoviteljice Občine Podčetrtek v 

Svet zavoda Razvojna agencija Sotla  imenoval go. Mojco Amon, stanujočo Virštanj 69, 

3254 Podčetrtek. 

 

• Realizirano. Sklep je bil posredovan na RA Sotla in imenovani. Svet zavoda se je že sestal 

na prvi konstitutivni seji  

 

 

K 12.  točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek se seznani s postopki sprejemanja pokrajinske 

zakonodaje in se strinja, da se postopki s formiranjem pokrajin nadaljujejo. 

Občinski svet Občine Podčetrtek predlaga, da se Savinjska pokrajina imenuje Celjska 

pokrajina. 

 

• Realizirano. Sklep je bil posredovan Državnemu svetu. 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Mojca Amon 

 
 

  


