
1 

 

 

                                                                                             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 

 

      K 2. TOČKI 
  

 

 

Datum:  24. 08.  2020 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV 11. redne seje OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  12. 06. 2020  
 

 

 

K 1. točki: 
 

Sprejet je bil zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

• Realizirano.   

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

• Realizirano. 

 

 

K 3. točki: 

 

Sprejet je bil Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, 1. in 2. 

obravnava; 

 

• Realizirano. Predlog Odloka o rebalansu proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/2020 z dne 19. 06. 2020. 

                                        . 
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K 4. 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. 07.2020 do 31.08.2020 (julij, 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. Sklep je bil posredovan vsem vrtcem v katerih so vključeni otroci iz občine 

Podčetrtek. 

 

  

K 5. točki: 
 

Sprejet je bil sklep, da bo Občina Podčetrtek  v letu 2020 podelila naslednja priznanja 

občine:  

- 1 plaketo občine,   

- 1 priznanje občine,  

- 1 denarno nagrado. 

 

• Realizirano. Na osnovi sprejetega sklepa je bil objavljen javni razpis. Prejeli smo 3 

predloge, katere je že obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Na 12. redni seji bo podan predlog za podelitev letošnjih občinskih priznanj v potrditev 

občinskemu svetu. Občinska priznanja bodo podeljena na slavnostni seji, 11. septembra 

2020. 

 

 

K 7. točki: 

 

Sprejet je bil sklep, da Občina Podčetrtek prične z aktivnostmi za zagotovitev brezplačnih 

prevozov za starostnike s taksistom kot izvajalcem, in sicer od dne 01. 09. 2020 dalje. 

 

• V fazi realizacije. Na osnovi sprejetega sklepa smo pripravili predlog Sklepa o izvajanju 

brezplačnih prevozov za starejše občane Predlog Sklepa je obravnaval Odbor za družbene 

dejavnosti. Občinskemu svetu bo predložen v obravnavo na 12. redni seji. Sklep je začasne 

narave in bo veljal za določen čas 6 mesecev Kasneje se bo na podlagi izkušenj in 

ugotovitev (popravkov) pripravil Pravilnik na podlagi katerega se bo v bodoče izvajala ta 

storitev.  

 

Sprejet je bil sklep, da Občina Podčetrtek in Občina Zagorska Sela, Republika Hrvaška, 

skleneta sporazum o pobratenju občin. Za podpis sporazuma se pooblasti župana Občine 

Podčetrtek, Petra Misjo. 

 

• V fazi realizacije. Pripravljena je listina o pobratenju, ki jo je pregledala tudi občina 

Zagorska Sela. Osnutek Listine bo predložen občinskemu svetu na 12. redni seji, podpis 

listine o pobratenju bo verjetno na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 11. 09. 2020.  

 

Zapisala: 

Mojca Amon 
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