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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE PODČETRTEK 

 

 

  

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV 22. redne seje OBČINSKEGA        

                    SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  13. 04. 2022  
 

 

 

K 1. točki: 
 

Sprejet je bil zapisnik 21. redne seje ter 5. in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

• Realizirano.   

 

 

K 2. točki: 

 

Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje ter 5. in 6. dopisne seje  

Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 

• Realizirano. 

 

K 3. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občina 

Podčetrtek za leto 2021. 

 

 

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

listu RS, št. 52/2022,  z dne 15. 04. 2022.  

 

 

K 4. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine 

Podčetrtek za leto 2022. 

 

 

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

listu RS, št. 56/2022, z dne 22. 04. 2022.  
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K 5. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Statut Občine Podčetrtek v prvi obravnavi.  

 

• V fazi realizacije. Za 23. redno sejo je pripravljen Statut Občine Podčetrtek za drugo 

obravnavo. 

 

 

K 6. točki: 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek v prvi obravnavi.  

 

• V fazi realizacije. Za 23. redno sejo je pripravljen Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek za drugo obravnavo. 

 

 

K 7. točki: 

 

Sprejet je bil sklep: 

 

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, 

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.  

 

• Realizirano. Sklep je bil posredovan  za objavo v Uradnem listu in objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 56/2022, z dne 22. 04. 2022.  

 

 

K 8. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Sklep, da 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.  

 

• Realizirano. S 01. 05. 2022 izvaja storitev pomoč na domu na območju Občine Podčetrtek 

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. 



K 9. točki: 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu. 

 

• Realizirano. Sklep je bil  posredovan  za objavo v Uradnem listu in objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 56/2022, z dne 22. 04. 2022. Nova cena storitve se uporablja od 01. 05. 2022. 

 

 

K 10. točki: 

 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

 

1. 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.  

 

 

2. 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.  

 

 

3. 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.  

 

 

4. 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.  

 

5. 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.  

 

6. 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.  

 
7. 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.  

 

8. 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.  

 

• Realizirano. Sprejeti sklepi so bili posredovani posameznim zavodom. 



K 11. točki: 

 

 

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). 

 

• V fazi realizacije. Poteka zbiranje ponudb za izbiro izvajalca za izdelavo projekta DGD za 

TRC Vonarje. 

 

 

 

Zapisala:        

Mojca Amon        

 
 


