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                                                                                   Predlog 

 

  

Z A P I S N I K 
 

22.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo, 

13. aprila 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek. 

 

 

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, g. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Vladimir 

Hrovatič, ga. Darija Štraus Trunk, g. Gobec Srečko,  g. Drozg Aleš, g. Gojko Lončarič, g. David 

Počivavšek, ga. Kovačič Klavdija, ga. Nada Kodrin, župan Peter Misja ter članice občinske 

uprave. 

 

ODSOTNI:  /  

 

G. župan je pozdravil prisotne na 22. redni seji Občinskega sveta Občine in podal dnevni red v 

razpravo. Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno ( 8 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

1. Predlog zapisnika 21. redne seje ter 5. in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje ter 5. in 6. dopisne seje  Občinskega sveta 

Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021: 

4. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022, 1. in 2. 

obravnava; 

5. Osnutek statuta Občine Podčetrtek, 1. obravnava; 

6. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek, 1. obravnava; 

7. Predlog Sklepa o odsotnosti otrok iz vrtcev; 

8. Prenehanje koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu 

v Občini Podčetrtek; 

9. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu; 

10. Predlog za izdajo soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost 

direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina 

Podčetrtek; 

11. Predstavitev idejnega načrta Turistično rekreacijskega centra TRC Vonarje; 

12. Pobude in vprašanja; 

13. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE ter 5. in 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 21. redne ter 5. in 6. dopisne seje občinskega sveta  v 

obravnavo. 
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Člani občinskega sveta so soglasno ( 8 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

Sprejme se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek, z dne                      

12. 01. 2022, zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek, z dne                      

26. 01. 2022 in zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek, z dne                      

09. 03. 2022.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 21. REDNE SEJE ter 5. in 6. DOPISNE SEJE 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 21. redne ter 5. in 6. dopisne seje v razpravo.  

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (8  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek ter 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek in 6. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Podčetrtek, z dne 05. 04. 2022.  

 

G. Počivavšek je prišel na sejo. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK 

ZA LETO 2021: 

 

Ga. Štraus-Trunk je prišla na sejo. 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je Zaključni račun proračuna Občine 

Podčetrtek občinski akt, v katerem so 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 št. 1 na 19. redni seji dne 20. 10. 2021, so se opravile  še manjše 

prerazporeditve. 

Kljub upoštevanju vseh navodil in priporočil pa se je situacija v državi, zaradi podaljšane 

razglasitve pandemije bistveno spremenila. Kljub upoštevanju ukrepov, pa se pandemija ni 

umirila, kar se je odražalo na vseh področjih. Že v rebalansu smo predvideli bistveno znižanje 

turistične takse, kar se je pokazalo za točno. Ker pa tudi v letu 2021 ni bilo skoraj nobenih 

prireditev, je bilo delovanje društev na tem področju bistveno manjše. 
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Realizacija prihodkov je bila za 22,3% nižja od plana. Nedavčni prihodki so bili za 10 % nižji, 

največji izpad je pri transfernih prihodkih, ker se je investicija v ČN Podčetrtek pričela izvajati 

proti koncu leta in je bil realiziran samo del transfernih prihodkov, razlika se prenaša v leto 

2022, kar pa se je upoštevalo pri pripravi proračuna za leto 2022. 

Kljub temu, da je občina pridobila kar nekaj sredstev iz državnega proračuna na razpisih 

resornih ministrstev, pa se vse investicije še niso uspele realizirati in se prenašajo v leto 2022, 

predvsem zaradi dolgotrajnih  postopkov pri izvedbi javnega naročila. Vendar so se investicije 

že pričele izvajati in se sredstva in dokončanje prenašajo v leto 2022. Ker smo se skozi celo 

leto racionalno obnašali, je realizacija pri  tekočih odhodkih 85,6%, realizacija tekočih 

transferov  91,3%. Pri investicijskih odhodkih pa je bila realizacija samo 55,3% in investicijski 

transferi  79,3%. Vzrok za manjšo realizacijo pri transfernih prihodkih so nižja vlaganja v zbirni 

center Cero Celje.  

Leto 2021 je bilo za občino Podčetrtek investicijsko  gledano v primerjavi s preteklimi leti 

nekoliko bolj  uspešno, kljub  dejstvu, da je bila tudi v letu 2021 večji del časa razglašena 

epidemija in ni bilo večjih razpisov za sofinanciranje iz EU sredstev, tako da je občina sredstva 

za investicije pridobila na razpisih iz državnega proračuna.   

Kljub temu je občinska uprava  načrtovane investicije izvedla. 

 

Največje investicije v letu 2021  so bile:  

- Nakup računalnikov in druge računalniške opreme v upravi 8.792,88 €, 

- Nakup opreme za CZ v višini 4.798,20 €, 

- Sredstva za opremo gasilskih  društev 54.000,00 €; 

- Sanacije plazov v višini 286.563,74  €, 

- Rekonstrukcija občinskih cest v višini 170.751,25 €, 

- Nova javna razsvetljava v višini 59.930,67 € 

- Urejanje ob schengenski meji  61.300,13 € 

- Ureditev avtobusnih postaj 56.562,85 € 

- Odstranitev  objekta Kašča  29.096,70 €; 

- Center za promocijo vin, kulture in turizma v višini 202.260,90 €; € 

- Zunanja ureditev Banovina v višini 49.801,33 €; 

- Pot Cmereška gorca v višini  20.051,13 €; 

- Investicije v kanalizacije v višini 73.497,98 €; 

- ČN Podčetrtek v višini 158.819,49 €; 

- Kanalizacija Olimje v višini 79.836,82 €; 

- Investicije na vodovodnem omrežju, katere izvaja OKP d.o.o. 101.167,28 € 

- Izvedba nizkonapetostnega priključka na gradu v višini 31.938,43 € 

- Vezane plošče na gradu 37.772,91  €, 

- Sanacija gradu v višini 308.290,76 €; 

- Prizidek vrtca pri POŠ Pristava v višini 277.461,39 €. 

 

Nekatere investicije so se začele izvajati proti koncu leta, zato v plačilo zapadejo v letu 2022, 

zaradi velika prenosa sredstev iz leta 2020, se je ta skoraj v celoti ohranil in se tudi v leto 2022  

namensko prenašajo sredstva. 

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

posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu. Kljub manjši aktivnosti društev, 

so se društvom nakazala sredstva na osnovi izvedenih programov in realizacije. Ker se vse 

aktivnosti – predvsem večje prireditve niso mogle izvesti, se sredstva za ta namen niso 

izplačala. 

Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2021 niso nastale morebitne 

nedopustne  ali nepričakovane posledice. 
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V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2021, kljub negotovim razmeram, uspešno in  tudi 

investicijsko zelo naravnano, občini je uspelo na razpisih pridobiti  veliko državnih sredstev za 

sofinanciranje le-teh.  

Občina tudi redno odplačuje dolgoročne kredite,  je pa uspela izvajati investicije, brez da bi se 

bilo potrebno zadolžiti. Menim, da je občina dobro poslovala in da smo racionalno porabili 

proračunska sredstva, katera so bila planirana v proračunu. Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju 

programa dela v letu 2021 niso nastale morebitne nedopustne  ali nepričakovane posledice. 

 

Ga. Hostnik, predsednica Nadzornega odbora je svetnike seznanila, da se je odbor sestal in 

pregledal zaključni račun proračuna občine Podčetrtek za leto 2021  in predlaga občinskemu 

svetu, da ga potrdi. 

 

G. Gobec je prišel na sejo. 

 

Člani občinskega sveta so  soglasno ( 10  ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občina 

Podčetrtek za leto 2021. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA 

LETO 2022, 1. IN 2. OBRAVNAVA; 

 

G. župan je podal uvodno obrazložitev k predlogu odloka o rebalansu št. 1 k proračunu 

Občine Podčetrtek in povedal, da je zaradi razpisov potrebno planirane investicije in projekte, 

kateri so se prijavili na razpise  resornih ministrstev oziroma so razpisi v teku, je bilo potrebno 

v nadaljevanju opraviti nekaj prerazporeditev in uskladitev. 

Prihodki so se ustrezno uskladili, so pa nekoliko nižji, ker se plačilo planiranih sredstev za 

sofinanciranje povezovalne ceste in ukinitev nivojskega prehoda plačuje direktno iz 

državnega proračuna. V proračunu smo predvidevali sofinanciranje v višini 120.000 € od SŽ 

med drugimi prihodki. Transferni prihodki se tudi nekoliko zmanjšujejo, ker se na osnovi 

razpisov sofinanciranje določenih investicij prične v letu 2023. Sem spadajo LAS projekti 

Ko zadišijo zeli…, Ureditev grajske poti. Za staro šolo Sv. Ema občina financira projektno 

dokumentacijo, čaka pa se ustrezni investitor. Odhodki so nekoliko nižji, postavke so se 

uskladile in dodali so se ustrezni projekti v proračun in NRP, proračun pa se uravnoteži s 

prenosom sredstev. V nadaljevanju so pojasnjene spremembe: 

- zaradi spremembe statuta in poslovnika se povečujejo stroški objav v Uradnem listu, večji 

stroški bodo pri svetovalnih in revizijskih storitvah; 

- uskladila se je postavka Vzdrževanje LC, sredstva so se prerazporedila na postavko za 

rekonstrukcijo občinskih cest in urejanje ob schengenski meji;  

- postavka 13045 Povezovalna cesta do ČN Podčetrtek se preimenuje v Izvedba povezovalne 

ceste in ukinitev nivojskega prehoda. Na postavki je prikazan delež občine. Skupna vrednost 

projekta je 383.590,00 €. Občina Podčetrtek bo zagotovila 52.650,00 € lastnih proračunskih 

sredstev, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo pa bo investicijo 

sofinancirala v višini 330.940,00 €. 
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- V podstavki vzdrževanje javne razsvetljave se povečujejo stroški elektrike; 

- Na področju turizma, so se določene postavke, kot je razvidno v posebnem delu uskladile, 

v NRP pa so se dodali in uskladili novi projekti: 

* v postavki 14009 se doda nov projekt OB092-22-0002 Stara šola Polje ob Sotli v višini 

90.000,00 €. Sredstva, ki so bila planirana za okna, so se tako prenesla v novo postavko 

celotne obnove. 

* V postavki 140091 Ureditev parkov in parkovnih poti je zajet projekt OB092-22-0003 

Ureditev grajske poti, kateri se prijavlja na razpis. V letošnjem letu je strošek projektna 

dokumentacija, investicija se bo pričela izvajati, če bomo uspešni na razpisu, drugo leto. 

* V postavki 14038 Center za promocijo podjetništva se uskladijo postavke. Doda se 

projektna dokumentacija in povečajo se stroški nakupa zemljišča. 

* V postavki 14040 Preureditev stare šole Sv. Ema za občino ostaja stroške samo projektna 

dokumentacija. 

- V NRP se dodaja projekt OB092-22-0006 Traktorski kosilnik. Nabavil se je traktor za 

košnjo po atletskem stadionu (do sedaj smo ga imeli v najemu), prav tako pa se bo lahko 

uporabljal za košnjo na drugih komunalnih površinah. 

- Dvoletni projekt OB092-20-0012 Nujna sanacijska dela na gradu se končuje, postavka se 

povečuje za dodatna dela, katera so se morala izvesti pri projektu. 

- Dodaja se postavka 180021 Doživetje grajskega razgleda ter projekt v NRP. V letošnjem 

letu so stroški projektna dokumentacija, investicija se bo izvajala v letih 2023 in 2024. Projekt 

se je že prijavil na razpis Ministrstva za kulturo, če bomo uspešni, je delež sofinanciranja iz 

državnega proračuna je 1.614.246 €. 

-V postavki 18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se dodajata dva 

projekta, katerih izvedba je bila nujno potrebna za nadaljevanje sanacije gradu. To sta 

OB092-22-0005 Statična sanacija gradu v višini 92.000,00 € in OB092-22-0007 Stavbno 

pohištvo v atriju gradu v višini 47.000,00 €. 

- Iz postavke 19007 Investicijsko vzdrževanje OŠ se sredstva v višini 80.000 € 

prerazporedijo na novo postavko 19032 Ureditev pralnice v OŠ Podčetrtek ter se zagotovijo 

še dodatna sredstva, skupna vrednost znaša 120.000 €. 

- Prav tako se doda še ena postavka 19033 Ureditev okolice in šole v POŠ Pristava pri 

Mestinju. Tukaj se bo dokončno uredila okolica okoli prizidka vrtca v Pristavi in še izvedla 

nujno potrebna dela na 

Ostale manjše prerazporeditve in uskladitve so razvidne v tabelaričnem delu. 

Rebalans proračuna je uravnotežen, zato predlagam članom občinskega sveta, da ga potrdi. 

 
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 rebalansu št. 1 proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2022. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

OSNUTEK STATUTA OBČINE PODČETRTEK, 1. OBRAVNAVA; 
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G. župan je v uvodu povedal, da smo skupaj z Inštitutom za lokalno samoupravo pripravili nov 

predlog osnutka Statuta Občine Podčetrtek, ki od obstoječega spreminja status krajevnih 

skupnosti, sestavo stalnih delovnih teles ter vse zakonske uskladitve. 

 

G. Počivavšek, predsednik Statutopravne komisije je povedal, da je komisija obravnavala 

osnutek Statuta Občine Podčetrtek in da so podane pripombe upoštevane že v gradivu za prvo 

branje.   

 

G. Gobec je odločno povedal, da se ne strinja z ukinitvijo krajevnih skupnosti kot pravnih oseb. 

Meni, da je krivda v neaktivnosti KS odvisna od samih vodij oz. predsednikov in tudi od 

razpoložljivih finančnih sredstev. 

Dejal je še, da bi v primeru, da bi imeli svetniki vedno prav bili danes v Pristavi brez šole in 

brez vrtca. 

 

G. Jurak je prišel na sejo.  

 

G. župan je odgovoril, da bo delovanje KS potekalo na enak način, le finančni tok bo šel 

direktno iz občine in se ne bodo sredstva prestavljala na KS. 

 

G. Hostnik je dejal, da če se ukine status pravne osebe KS je to smiselno uvest z novim 

mandatom in to definirat v 98. členu Statuta. 

 

G. župan je še povedal, da je v 22. členu, 3. odstavek, na novo definirano, da vodi občinsko 

upravo direktor (do sedaj je bilo poimenovano tajnik).  

 

G. Hostnik je predlagal, da imajo predsedniki KS na to temo sestanek. 

G. Lončarič je dejal, da je glavno za dobro delo, da so dobri ljudje na vodilnih mestih in da 

imajo zagotovljena sredstva za delovanje. 

 

 

Člani občinskega sveta so po  razpravi z večino glasov (11 ZA,1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 11 

PROTI: 1 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Statut Občine Podčetrtek v prvi obravnavi.  

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

OSNUTEK POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK, 1. OBRAVNAVA; 

 

G. Horvat je tudi pri tej točki podal obrazložitev in povedal, da je bistvena sprememba pri novo 

opredeljenih delovnih telesih ter sklepčnosti oziroma opredeljenih glasov na dopisnih sejah.  
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek 

v prvi obravnavi.  

 

K 7. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCEV; 

 

Ga. Šelekar je podala uvodno obrazložitev in povedala, da je glede strnjene odsotnosti otrok v 

času poletnih počitnic Občina Podčetrtek že do sedaj sofinancirala stroške plačila vzgojnine in 

za vsako posamezno leto je občinski svet na svoji seji sprejel sklep glede strnjene odsotnosti 

otrok iz občine Podčetrtek iz vrtcev, in sicer v trajanju 30 dni, v času od 01. julija do 31. avgusta 

vsako leto. V izogib vsakoletnemu sprejemanju navedenega sklepa predlagamo, da se to 

področje trajno uredi. Predlaga se, da občina sofinancira za otroke s stalnim bivališčem v Občini 

Podčetrtek vnaprej najavljeno strnjeno odsotnost otrok iz vrtcev v trajanju 30 dni v mesecu 

juliju ali avgustu, in sicer stroške starša za 50% njihovega določenega plačila za program vrtca 

po odločbi.   

 

Poleg navedenega pa se predlaga tudi sofinanciranje strnjene odsotnosti otrok iz vrtcev zaradi 

bolezenskih stanj, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (najmanj 30 in ne več kot 

90 dni), kar bi starši lahko zahtevali največ enkrat. Vlogi za tovrstno subvencijo bi starši morali 

predložiti tudi ustrezno zdravniško potrdilo. Vrtec bi obračunal plačilo staršev tako, da se 

zmanjša plačilo staršev za 50% njihovega določenega plačila za program vrtca po odločbi, v 

katerega je bil otrok vključen pred odsotnostjo.  

 

Obe subvenciji lahko starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, uveljavijo 

le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. 

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

1. Občina Podčetrtek sofinancira za otroke s stalnim bivališčem v Občini Podčetrtek 

vnaprej najavljeno strnjeno odsotnost otrok iz vrtcev v trajanju 30 dni v mesecu 

juliju ali avgustu, stroške starša za 50% njihovega določenega plačila za program 

vrtca po odločbi.  

2. Občina Podčetrtek sofinancira za otroke s stalnim bivališčem v Občini Podčetrtek 

strnjeno odsotnost otrok iz vrtcev zaradi bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo 

daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (najmanj 30 in ne več kot 90 dni) največ 

enkrat letno. Starši uveljavljajo dodatno znižanje plačila v vrtcu s pisno vlogo in 

predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, 
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da se zmanjša plačilo staršev za 50% njihovega določenega plačila za program 

vrtca po odločbi, v katerega je bil otrok vključen pred odsotnostjo.  

3. 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. 

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

Slovenije.  

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU V OBČINI PODČETRTEK; 

 

Ga. Umek iz podjetja Senior je podala uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda. Poudarila 

je, da vsi zaposleni ostanejo naprej pri Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah in prav tako 

storitve.  

 

G. župan se je go. Lidiji v imenu občine zahvalil za zelo dobro delo in koordinacijo. Dejal je, 

da je ogromno naredila za ljudi na našem območju. 

 

Ga. Lidija se je prav tako zahvalila svetnikom, upravi, županu in vsem ostalim za korektno 

sodelovanje. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Občinski svet Občine Podčetrtek se strinja s prenosom izvajanja javne službe socialno 

varstvene storitve Pomoč družini na domu na Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, 

Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, s 01. 05. 2022.  

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

SOGLASJE K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU; 

 

Ga. Umek je v sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah pripravila predlog za novo 

ceno storitve pomoči na domu od 01. 05. 2022 dalje. Podrobnejša obrazložitev izračuna cene je 

priložena v gradivu. 

 

Predlagana ekonomska cena storitve od 01. 05. m2022 med delavniki znaša 25,47 EUR ob 

nedeljah 28,28 EUR in ob praznikih 31,02 EUR. Podala je predlog, da bi subvencija občine 

znašala 17,36 ob delavnikih, ob nedeljah 19,04 EUR in ob praznikih 21,04 EUR. Predlagana 

cena pa bi za uporabnike ostala enaka. 

 

Ga. Užmah, predsednika Odbora za družbene dejavnosti je povedala, da je Odbor obravnaval 

podan predlog povišanja cene in skupaj z občinsko upravo prišel do soglasja, da je smiselno 

delno ceno dvigniti tudi uporabniku. Zato je predlog povišanja cene storitve sledeč: 
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Ura  Stara cena  Predlagana cena   Delež občine  Delež uporabnika 

Delovnik 20,55  23,36   16,66   6,70 

Nedelja 22,32  25,55   18,23   7,32 

Praznik 22,32  27,55   19,66   7,89 

 

G. Gobec se je v imenu občanov go. Lidiji zahvalil za dobro delo in odlično opravljene storitve 

na terenu. 

 

G. Lončarič se je strinjal s predlogom povišanja, a kljub temu meni, da je to vseeno velik strošek 

za naše občane, ki imajo okoli 700 EUR penzije. Meni, da bi za to morala v bodoče poskrbeti 

država. 

 

G. Jurak se je prav tako zahvalil podjetju Senior in meni, da je prav, da je delež sofinanciranja 

usklajen z Občino Kozje. Zanima pa ga, kakšna je primerjava s ceno na območju Občine Šmarje 

pri Jelšah. 

 

Ga. Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah je odgovorila, da Občina Šmarje 

pri Jelšah del stroškov (kilometrino) pokriva n drug način in da bi bilo v bodoče smiselno sistem 

poenotiti. 

 

 

Člani občinskega sveta so po  razpravi in soglasno  (12 ZA, 0 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZA IZDAJO SOGLASIJ ZA IZPLAČILO DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJICA OZ. 

SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA PODČETRTEK; 

 

G. župan je povedal, da smo prejeli vloge svetov zavodov za podajo soglasja k izplačilu dela 

plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov, katerih 

ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Podčetrtek. Obrazložitve k sklepom 

posameznega zavoda so priložene v gradivu. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA, 1 PROTI) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 11 

PROTI: 1  
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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. 01. 2021 do 31. 12. 2021 v višini 1.736,12 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

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

uspešnost direktorice JZ Razvojna agencija Sotla, ge. Bojane Žaberl, za obdobje od 01. 

01. 2021 do 31. 12. 2021 v višini 1.543,40 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

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. 01. 2021 do 31. 12. 2021 v višini 1.669,35 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

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. 01. 2021 do 31. 12. 2021 v višini 1.736,12 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

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. 01. 

2021 do 31. 12. 2021 v višini 1.877,80 EUR bruto.  
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Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

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

uspešnost direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ge. Jasne Žerak, za obdobje 

od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021 v višini 761,63 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k višini dela plače ge. Natalije Klun za 

redno delovno uspešnost pomočnice direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah za 

obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021 in za redno delovno uspešnost v. d. direktorice za 

obdobje od 01. 06. 2021 do 31. 12. 2021 v višini 1.601,40 EUR bruto.  

 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

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

uspešnost strokovne vodje JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ge. Lee Romih, za 

obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 v višini 351,52 EUR bruto.  

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDSTAVITEV IDEJNEGA NAČRTA TURISTIČNO REKREACIJSKEGA CENTRA TRC 

VONARJE 

 

G. župan je v uvodu povedal, da smo Razvojnemu centru Planiranje, d. o. o. iz Celja naročili 

izdelavo IZP projekta TRC Vonarje. Idejna zasnova je pripravljena in v nadaljevanju je prosil 

predstavnike Razvojnega centra planiranje, da ga predstavijo. 

 

G. Romih, direktor RC planiranje je podrobneje predstavil IZP ter prikazal projekcijo ureditve 

TRC Vonarje, ki zajema: 

 

- izgradnjo gostinsko turističnega objekta, 

- izgradnjo nastanitvenega naselja – štirje objekti s po štirimi apartmaji, 

- izgradnjo gospodarskega objekta, 

- izgradnjo plavalnega ribnika, 

- izgradnjo otroškega igrišča in športnih igrišč, 

- krajinsko ureditve odprtega prostora in ozelenitev, 
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- izgradnjo dovoznih cest, parkirišča in peš povezav, 

- izgradnjo objektov in naprav gospodarske infrastrukture (GJI - elektro omrežje, 

telekomunikacijsko omrežje, vodovodno omrežje, omrežje in objekti za zbiranje in 

čiščenje odpadnih vod, omrežje in objekti za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov). 

G. Gobec je dejal, da podpira idejo, saj si želi, da se na tem območju v bodoče nekaj naredi. 

 

G. Lončarič je bil prav tako mnenja, da je zasnova v redu, saj moramo delati na tem, da 

Vonarsko jezero bo. 

 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA ) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 12 

ZA: 12 

PROTI:  

 

Občinski svet Občine Podčetrtek se je seznanil z IZP Turistično rekreacijskega centra 

TRC Vonarje, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d. o. o. Celje, št. projekta 

22/2022, april 2022 in se strinja, da se aktivnosti nadaljujejo do izdelave projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

G. Gobca je zanimalo, kaj je z objektom Prebolda, Zupančevo hiši in s parkirnimi prostori 

Drozga nasproti gostilne Pevec, saj ne morejo počakati ne tovornjaki in ne avtobusi. 

 

G. župan je odgovoril, da je za objekt Prebolda bila naročena meritev in odmera ceste. 

G. Počivavšek je podal vprašanje v kateri fazi je OPN ? 

 

 

G. župan je odgovoril, da je postopek v teku, vse je odvisno potem od soglasodajalcev in upa, 

da bo v tem mandatu zaključeno. 

 

G. Lončarič je podal pobudo, da je ob rekonstrukciji ceste potrebno urediti uvoz v Škrbnik. 

 

G. Ilek je povedal, da so vsa registrirana društva prejela dopis s strani JP OKP Rogaška Slatina 

glede stroškov plačevanja komunalnih storitev. 

 

G. župan je odgovoril, da jim je potrebno pisno odgovoriti. 

 

G. Hostnik je opozoril na neprimerno lokacijo kant za odpadno olje pred cerkvijo v Polju ob 

Sotli. 

 

G. Drozg je opozoril na poškodovano kolesarsko stezo proti Vonarju. 
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K 13. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. župan je svetnike seznanil z aktivnostmi in projekti v teku ter povedal, da imamo v občinski 

upravi ogromno raznovrstnega dela. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                        ŽUPAN   

Mojca AMON                      Peter MISJA 

                                                                                              

 


