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ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV 18. redne seje OBČINSKEGA        

SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  01. 09. 2021  
 

 

 

K 1. točki: 
 

Sprejet je bil zapisnik 17. redne seje in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

• Realizirano.   

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje in 3. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek. 

 

• Realizirano. 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil  Sklep, da se na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek  združita prva in druga obravnava Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 

cest v Občini Podčetrtek. 

Občinski svet Občine Podčetrtek  je sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 

v Občini Podčetrtek v 1. in 2. obravnavi. 

 

• Realizirano. Odlok je bil posredovan za objavo v Uradni list RS in objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 150/2021 z dne 17. 09. 2021. 

 

 

K 5. točki: 

 

Sprejet je bil  Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Podčetrtek za leto 2021, v priloženi vsebini.  
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• Realizirano. Na podlagi dopolnjenega Načrta je bila podpisana pogodba o brezplačnem 

prenosu nepremičnin na Ministrstvo za delo in socialne zadeve. 

  

  

K 6. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep o  podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2021, in sicer: 

 

1. PRIZNANJE OBČINE 

- G. Sandiju Gobcu, stan. Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju, za 

uspešno delo poveljnika civilne zaščite in dolgoletno aktivno udeležbo na 

gasilskem, športnem, kulturnem in turističnem področju ter delu z mladimi. 

  

2. DENARNO NAGRADO 

- Nogometnemu klubu Imeno, Imeno 35, 3254 Podčetrtek, za aktivno 

delovanje društva na območju občine Podčetrtek.                    

 

 

• Realizirano. Sklep je bil posredovan imenovanim. Priznanja so bila podeljena na slavnostni 

seji Občinskega sveta 10. septembra 2021. 

 

 

K 7. točki: 

 

Sprejet je bil  Sklep, da se Društvu upokojencev Podčetrtek, Trška cesta 23, 3254 

Podčetrtek, dodeljuje v brezplačno uporabo poslovni prostor na Trški cesti 23, 3254 

Podčetrtek, za določen čas 5 let in oprosti pokrivanja obratovalnih in drugih stroškov.  

 

• Realizirano. Na osnovi sprejetega sklepa je bil z Društvom upokojencev sklenjena 

pogodba o uporabi prostora. 

 

 

K 8. točki: 

 

Sprejet je bil sklep: 

 

1. V tričlansko komisijo za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja se imenujejo: 

- Peter Misja, predsedujoči; 

             - Vladimir Hrovatič, član; 

             - Jožefa Užmah, članica. 

 

2. Komisiji preneha mandat, ko ugotovi izid glasovanja in ga razglasi na 18. redni seji 

Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

 

• Realizirano. Na Razvojno agencijo Savinjske regije je bil posredovan zapisnik o tajnem 

glasovanju. 

 

 

 



 

K 9. točki: 

 

Sprejet je bil Sklep, da se 

 

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini parc. št. 

1401/34, površine 59 m2, k. o. 1231 – VIRŠTANJ .  

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

Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000. 

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

 

 

• V fazi realizacije. Sklep o ukinitvi je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/2021 z dne 

17. 09. 2021. Podan je bil predlog za vknjižbo v zemljiško knjigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:        

Mojca Amon        

 
 

  


