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                        Predlog 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

16.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek, 

14. aprila 2021, ob 16.00 uri, v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek. 

 

 

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. 

Janez Ilek, g. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič, g. Gojko Lončarič, g. Gobec Srečko, g. 

Drozg Aleš, ga. Klavdija Kovačič in župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 

 

ODSOTNI:  mag. Darija Štraus Trunk 

 

G. župan je pozdravil prisotne na 16. redni seji Občinskega sveta Občine in podal predložen 

dnevni red v razpravo. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020; 

4. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Podčetrtek – 2. obravnava; 

5. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi 

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

Bistrica ob Sotli; 

6. Predlog Pravilnika o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane Občine 

Podčetrtek; 

7. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini 

Podčetrtek za leto 2020; 

8. Predlog za izdajo soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost 

direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina 

Podčetrtek; 

9. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri 

Jelšah; 

10. Predlog sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin ustanoviteljic Kozje, 

Bistrica ob Sotli in Podčetrtek v Svet zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina; 

11. Pobude in vprašanja; 

12. Razno. 
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K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 15. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Sprejme se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 15. redne seje  

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Sprejme se poročilo  o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE 

PODČETRTEK ZA LETO 2020; 

 

G. župan je v uvodu te točke predal besedo predsednici Nadzornega odbora. 

 

Ga. Hostnik je povedala, da je Nadzorni odbor Občine Podčetrtek pregledal Zaključni račun 

proračuna Občine Podčetrtek  za leto 2020 in ugotovil, da vsebuje vse potrebne elemente in 

razbremenitve. Prav tako so si v plan zadali, da bodo v letu 2021 pregledali eno investicijo ter 

pregledali poslovanje določenega društva. 

 

G. župan je podal podrobnejšo obrazložitev in povedal, da so v Zaključnem računu proračuna 

Občine Podčetrtek prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 

drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednih 

uporabnikov je sestavni del zaključnega računa proračuna.  

Na osnovi sprejetega rebalansa v septembru 2020, so se opravile  še manjše prerazporeditve. 

Pri krajevnih skupnostih je poraba sredstev  na določenih postavkah prav tako višja, vendar je  

posamezna KS zbrala tudi več lastnih prihodkov, kot pa je bilo to planirano.  
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Realizacija prihodkov je bila za 19,9% nižja od plana. Manj sredstev se je zbralo zaradi  manj 

zbrane TT, kar je posledica  epidemije in posledično zaprtje turističnih objektov ter ukrepi  

vlade, ker ni bilo razpisa tudi ni prišlo do realizacije izgradnje ČN. 

 

Ker  ni bilo razpisov za sofinanciranje iz EU sredstev, je bila realizacija odhodkov prav tako 

precej nižja. Ker smo se skozi celo leto racionalno obnašali, je realizacija pri  tekočih odhodkih 

88,8%, realizacija tekočih transferov 96,9%. Pri investicijskih odhodkih pa je bila realizacija 

samo 48,6% in investicijski transferi 100%.  

Realizacija transfernih prihodkov je bila skoraj 100%.. Med drugimi transfernimi prihodki  so 

zajeti naslednji zneski sofinanciranja:  

* za investicije po 23. členu je bil za investicijo  Rekonstrukcijo LC v občini  Podčetrtek v 

letu 2020 v višini 264.082 €; 

* za  projekt Emino pot  12.327,41 € (SLO del) in 49.309,66 € (EU del); 

* Za sofinanciranje sanacije plazu 125.990 € 

       *Nakazilo požarne takse v višini 8.883,72 €; 

        * Sofinanciranje javnih del je bilo v višini 25.680,79 €; 

       * Povračilo stroškov za skupne službe (CZ) 3.657,80 € in (medobč.. inšpekt.) 8.026,80 €; 

       * za vzdrževanje gozdnih cest 984,41 €; 

       * sredstva za zašč. sredstva Corona 10.922 €; 

       * subvencija tržne najemnine 2.218,10 €; 

       * sof. družinskega pomočnika  3.736,76 |€; 

       * proračunski sklad za gozdove 5.074,19 €; 

       * investicije ob schengenski meji 71.035,54 €. 

 

Leto 2020 je bilo za Občino Podčetrtek investicijsko gledano v primerjavi s preteklimi leti 

nekoliko bolj  uspešno, kljub  dejstvu, da je bila v letu 2020 večji del časa razglašena epidemija 

in ni bilo večjih razpisov za sofinanciranje iz EU sredstev, tako da je občina  investicije izvajala  

iz lastnih sredstev ter s pomočjo sredstev iz 23. člena. ZFO. 

 

Največje investicije v letu 2020  so bile:  

Nakup računalnikov in druge računalniške opreme v upravi 6.443,28 €, 

Nakup opreme za CZ v višini 6.785,64 €, 

Sanacije plazov v višini 203.852,86  €, 

Rekonstrukcija občinskih cest iz 23. člena v višini 260.595,67 €, 

Kol. Pot Virštanj-Banovina (23. čl ZFO)   146.275,37 €, 

Nakup zemljišč povezovalna cesta Cm. gorca-Sodna vas  19.072 €, 

Nova javna razsvetljava v višini 41.746,29 € 

Urejanje ob schengenski meji  71.035,54 € 

Ureditev kolesarske in pešpoti v Podčetrtku 52.497,27 € 

Ureditev parkirišča v Olimju 24.566,90 € 

Nakup gradu Podčetrtek  150.000 € 

Investicije na vodovodnem omrežju, katere izvaja OKP d.o.o. 109.503 € 

Sanacija in ureditev knjižnice  62.121,81 € 

Popravilo ŠD  iz vnovčene garancije 58.117,60  €, 

Investicijsko vzdrževanje vrtca iz garancije 84.829,42 €. 

 

Kljub vlaganjem v investicije, pa so vse aktivnosti tekla nemoteno. Delovanje  neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu. 

Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2020 niso nastale morebitne 

nedopustne  ali nepričakovane posledice. 
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V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2020 posebno, a z vidika občine uspešno in  tudi 

investicijsko naravnano, kljub temu, da so se investicije izvajate  predvsem iz lastnih sredstev. 

Glede na možnosti razpisov tudi v bodoče situacija ne bo naklonjena sofinanciranju investicij, 

zato bodo morale občine investicije izvajati predvsem iz lastnih sredstev. Prav zaradi tega je 

pomembno, da občina ne troši denar ampak ga namensko prenaša  v naslednje leto za namenske 

investicije. Tako tudi mi že vrsto let prenašamo namenska  sredstva v naslednje leto in s tem 

uspešno zmanjšujemo zadolževanje občine. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno  (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020.       

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 

OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE PODČETRTEK – 2. 

OBRAVNAVA; 

 

G. župan je v uvodu povedal, da so se od prve v drugo obravnavo popravile manjše 

administrativne napake in predlagal, da se predloženi predlog Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Podčetrtek v 2. 

obravnavi sprejme. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Podčetrtek v 2. obravnavi.  

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O TARIFNEM SISTEMU ZA OBRAČUN STORITEV 

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE 

PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je  razlog za sprejetje tarifnega pravilnika 

za vse občine enak kot za vse občine sprejet tudi enotni odlok o zbiranju določenih vrst 

komunalnih odpadkov. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 
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NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun 

storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, 

Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.  

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG PRAVILNIKA O IZVAJANJU BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA STAREJŠE 

OBČANE OBČINE PODČETRTEK; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je Občinski svet na svoji 12. redni 

seji, dne 03. 09. 2020, sprejel Sklep o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane, na 

podlagi katerega so se brezplačni prevozi za starejše občane izvajali šest mesecev, in sicer do 

31. 03. 2021. Na podlagi izkušenj in ugotovitev iz začasnega obdobja se je pripravil Pravilnik, 

ki bi v nadaljevanju zagotovil trajno izvajanje te storitve.    

 

Ocenjuje se, da je bila storitev, ki se je opravljala s taksistom kot izvajalcem, uspešna in pravilno 

izbrana. V obdobju od oktobra 2020 do februarja 2021 so storitev koristili 4 občani. Opravljenih 

je bilo 15 voženj, kar je za občino predstavljalo strošek v višini 205 EUR skupaj, oziroma 

povprečno 52 EUR mesečno. Glede na predhodno pridobljene ponudbe s strani izvajalca mreže 

Prostofer, je strošek izvajanja te službe s taksistom kot izvajalcem za občino bistveno cenejši.  

 

Pravilnik vsebinsko povzema določbe iz predhodno sprejetega sklepa, in sicer se storitev še 

naprej omogoča občanom, starejšim od 65 let, ki nimajo lastnega prevoza. Storitev je 

namenjena za obisk zdravnika, zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj UE Šmarje pri 

Jelšah, izjemoma tudi trgovine, pokopališča, javnih ustanov idr.  

 

Prevozi bi se še naprej izvajali zgolj znotraj UE Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih med 

7. in 16. uro, ob vikendih in praznikih pa ne. Vse prevoze je potrebno rezervirati najmanj 3 dni 

vnaprej, saj je potrebno uskladiti potrebe in želje čim večjega števila prevoza željnih. Za prevoz 

do bolnišnice (Celje, Brežice, Maribor) bi občina sofinancirala prevoz v višini 50 % stroškov, 

razliko pa krije uporabnik. Čakalne ure taksista se ne sofinancirajo in se plačajo po veljavnem 

ceniku taksista. Vsak posameznik bo lahko brezplačni prevoz koristil največ 3 krat na mesec. 

Predlaga se, da se bodo morali uporabniki predhodno evidentirati na sedežu Občine Podčetrtek 

in izkazati upravičenost do brezplačnega prevoza v skladu s sprejetim pravilnikom 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Pravilnik o izvajanju brezplačnih prevozov za 

starejše občane Občine Podčetrtek.  
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K 7. točki dnevnega reda: 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2020; 

 

Ga. Umek, vodja službe pomoči družini na domu je podala izčrpno poročilo o izvajanju socialno 

varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek v letu 2020. Povedala je, da je 

v Občini Podčetrtek v letu 2020 neposredna oskrba na domu potekala s strani 5,5 redno 

zaposlenih oskrbovalk. Storitev je vodila in koordinirala strokovna vodja in sicer v deležu 0,31 

- po normativih je 1 strokovni delavec na  200 upravičencev in 0,5 strokovni delavec na 20 

socialnih oskrbovalk (Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).  

 

V mesecu juniju 2020 so imeli redni inšpekcijski nadzor s strani Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti. Pri nadzoru niso ugotovili nobene pomanjkljivosti tako pri 

strokovnih, kot organizacijskih vsebinah. Povprečno število uporabnikov v letu 2020 je bilo 37 

od tega 68,52 % žensk in 31,48 % moških. V letu 2020 smo skupno oskrbovali 54 občanov. Na 

novo se je v letu 2020 v naše storitve vključilo 15 občanov. 

 

Delavke so v dvanajstih mesecih skupno opravile 6.893 efektivnih ur, mesečno pa so v 

povprečju opravile 574 ur pomoči, oz. je ena delavka mesečno opravila v povprečju 110 

efektivnih ur pomoči. Od 13.3.2020 do 31.5.2020 so zaradi ukrepov za zajezitev pandemije 

morali zmanjšati obseg storitev na minimum, prav tako je bil velik upad oskrbe zaradi odjav, 

ker so svojci ostali doma in lahko skrbeli za ostarele starše. V tem času smo beležili kar 29 

odjav. Postopoma so se vključili nazaj v našo oskrbo vsi uporabniki. V jesenskem valu 

epidemije ni bilo zaznati večjega upada oskrbovanja. 

Če izvzamemo mesec marec, april in maj iz letnega povprečja, je bilo mesečno povprečje v letu 

2020 634 ur oskrbe na domu. 

 

Dejala je še, da je bilo za našo dejavnost zelo stresno in negotovo. Z pojavom nove bolezni in 

z zelo hitrim prenašanjem virusa, smo morali hitro odreagirati in se prilagoditi na nov način 

dela. Potrebno je bilo vzpostaviti čimbolj varno izvajanje oskrbe. Na eni strani so morali 

usposobiti zaposlene za varno in pravilno uporabo vseh pripomočkov in opreme in dobaviti 

ustrezno opremo z vsemi certifikati. Na drugi strani smo morali podučiti uporabnike in njihove 

svojce o zaščiti pred okužbo. Dogovoriti je bilo potrebno protokole, kdaj in kaj se javlja, ter na 

kakšen način se lahko zagotavlja oskrba. Z uporabniki je bilo potrebno urediti pisni dogovor, 

da prevzemajo odgovornost obveščanja o pravočasni spremembi v njihovem zdravstvenem 

stanju. Intenzivno so se povezali z zdravstvenimi postajami in se med seboj obveščali o 

spremembah. Zaposleni so bili v domačih okoljih uporabnikov v zelo rizičnih kontaktih. Prav 

tako uporabniki storitev sodijo v najbolj ranljivo skupino bolnikov, zato je bilo potrebno 

vzpostaviti skrajno preventivno delovanje pred nevarnostjo okužb. Ves ta sistem je terjal veliko 

dodatnega truda vodje in socialnih oskrbovalk, da smo sproti preverjali stanje uporabnikov in 

svojcev, ki so velikokrat bili nekritični, nepazljivi pri stikih z ljudmi, prav tako večkrat nismo 

prejeli informacij, ki bi jih potrebovali za varno izvajanje dela. Uporabili so vso obstoječo 

mrežo informiranja, da smo uspeli pravočasno ustrezno zaščititi zaposlene in ostale uporabnike 

storitev. 

 

 

 



7 

 

Na koncu je podala še finančno poročilo in povedala, da so Občini Podčetrtek v letu 2020 

izstavili račune v skupnem znesku 108.886,99€.  V tem znesku so upoštevane tudi oprostitve k 

ceni na podlagi odločb CSD: (oprostitve in vknjižbe v znesku 2.725,65 €). 

Prav tako je v tem znesku upoštevan dodatek za delo v rizičnih razmerah od 13.3.-31.5.2020 v 

vrednosti 4.151,96 €.  

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so izstavili račun v drugem 

valu epidemije za dodatek za delo v rizičnih razmerah v skupnem znesku 5.480,81 €.  Poziv za 

predložitev zahtevkov na MDDSZ so prejeli vsi izvajalci v javnem sektorju s področja 

socialnega varstva ter zasebni izvajalci socialnega varstva, ki dejavnost opravljamo v okviru 

mreže javne službe v drugem valu epidemije.  

Uporabniki so prispevali 33.898,66 €.   

Pridobili so sredstva za nakup zaščitne opreme in sofinanciranje strateške zaloge v skupni 

vrednosti 1.930,72 €.  

Skupni prihodek na območju občine Podčetrtek je tako znašal 150.197,18 €. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZPLAČILO DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV, KATERIH 

USTANOVITELJICA OZ. SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal uvodno kratko obrazložitev glede izplačila redne delovne uspešnosti v skladu 

z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Povedal je, da so bile na Občino 

Podčetrtek naslovljene vloge svetov zavodov za podajo soglasij k izplačilu dela plače za redno 

delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. 

soustanoviteljica je Občina Podčetrtek. Povedal je še, da smo tudi za RA Sotla, JZ Zdravstveni 

dom Šmarje pri Jelšah in JZ Knjižnico Šmarje pri Jelšah prejeli vloge za izdajo soglasja, a ker 

v roku za izdajo le-tega ni bila sklicana seja občinskega sveta, se upošteva, da je bilo soglasje 

podano. 

 

G. Jurak je dodal še, da se v javnem sektorju v bodoče predvideva večji obseg sredstev za 

variabilno nagrajevanje. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k višini dela plače za redno delovno 

uspešnost ravnateljice VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, ge. Apolonije Kunštek, za obdobje 

od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020, v višini 834,68 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 
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Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k višini dela plače za redno delovno 

uspešnost ravnateljice Osnovne šole Podčetrtek, ge. Sonje Švajger, za obdobje od 01. 07. 

2020 do 31. 12. 2020, v višini 938,90 EUR bruto.  

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k višini dela plače za redno delovno 

uspešnost ravnateljice Glasbene šole Rogaška Slatina, ge. Tatjane Šolman, za obdobje od 

01. 07. 2020 do 31. 12. 2020, v višini 868,06 EUR bruto.  

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k višini dela plače za redno delovno 

uspešnost direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina, ge. Lidije Sovinc, za obdobje od 

01. 07. 2020 do 31. 12. 2020, v višini 802,58 EUR bruto.  

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 

ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH; 

 

G. župan je v uvodu dejal, da je občina prejela vlogo Sveta zavoda ZD Šmarje pri Jelšah za 

izdajo soglasja k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved., za mandatno obdobje štirih let in 

predal besedo go. Žerak. 

 

Ga. Žerak je v nadaljevanju podala poročilo o delu v iztekajočem obdobju ter podala poročilo 

o delu v času epidemije ter načrte in vizijo za novo mandatno obdobje. 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da 

je predlog  obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sprejela 

sklep, da Občinskemu svetu Občine Podčetrtek predlaga, da poda soglasje k imenovanju Jasne 

Žerak, mag. posl. ved., za direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za mandatno 

obdobje 2021-2025. 

 

G. Gobec je dejal, da kot nekdanji član JZ ZD Šmarje pri Jelšah zelo dobro pozna delo in čestita 

za uspešno vodenje in je prepričan, da bo direktorica prejela vsa soglasja za ponovno 

imenovanje. 
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G. Lončarič je dejal, da bi on takoj ukinil odzivnike, saj jih ljudje oz. občani sploh ne morejo 

priklicati. Ko nekdo potrebuje pomoč, je potrebno, da se nekdo oglasi na telefon. Zaveda se, da 

delajo v izjemnih okoliščinah, a je potrebno na odzivnosti in dostopnosti do pacientov nekaj 

narediti. 

 

G. Žerak je dejala, da poslušajo konstantno, da so nedosegljivi, zato priporočajo, da se občani 

poslužujejo e -pošte in ne kličejo v nedogled. 

 

G. župan je vztrajal na tem, da je potrebno na odzivnosti nekaj narediti in da morajo biti 

telefonsko dosegljivi. 

 

Ga. Kodrin je prav tako izpostavila probleme v zvezi z nedosegljivostjo in neodzivnostjo. 

 

G. Drozg se je prav tako pritožil nad dostopnost do zdravstvenih storitev, saj dobiš zvezo le če 

pokličeš 112. 

 

G. Počivalšek je podal vprašanje glede nakupa novega reševalnega vozila v sklopu NMP. 

 

Ga. Žerak je dejala, da bodo reševalna vozila parkirana na različnih mestih in se nato glede na 

potrebe premikajo po terenu in meje v tem sistemu padejo. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved, 

stanujoče Vegova ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico Zdravstvenega doma 

Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2021 – 2025. 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU SKUPNEGA PREDSTAVNIKA OBČIN 

USTANOVITELJIC KOZJE, BISTRICA OB SOTLI IN PODČETRTEK V SVET ZAVODA 

III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA; 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da 

imajo občine Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek skupaj enega predstavnika, ki ga imenuje 

vsaka za eno mandatno obdobje. 

V iztekajočem letu je bil to predstavnik iz občine Kozje. V naslednjem mandatu je na vrsti 

predstavnik iz Občine Podčetrtek. Občina Podčetrtek je na podlagi poziva prejela en predlog, 

ki ga je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala in občinskemu 

svetu predlaga, da se kot skupno predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, v 

Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, imenuje go. Simono Gobec Drofenik, stanujočo Sv. 

Ema 1a, 3253 Pristava pri Mestinju. 



10 

 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 11 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek kot skupno predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Kozje 

in Podčetrtek, v Svet zavoda VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, imenuje go. Simono 

Gobec Drofenik, stanujočo Sv. Ema 1a, 3253 Pristava pri Mestinju, za mandatno obdobje 

2021-2025. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA; 

 

/ 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je svetnike seznanil s projekti in investicijami v teku. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.58 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                        ŽUPAN   

Mojca AMON                      Peter MISJA 

                                                                                              

 


