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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE PODČETRTEK 
 
 
  

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI  SKLEPOV 24. redne seje OBČINSKEGA        
                    SVETA OBČINE PODČETRTEK, z dne  31. 08. 2022  

 
 

 
K 1. točki: 
 
Sprejet je bil zapisnik 23. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 
 
• Realizirano.   
 
 
K 2. točki: 
 
Sprejeto je bilo poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Podčetrtek. 
 
• Realizirano. 
 
K 3. točki: 
 
Sprejet je bil sklep, da se sredstva proračunske rezervacije v višini 10.000,00 EUR 

prerazporedijo na postavko proračunske rezerve. Celotna razpoložljiva vrednost sredstev 

rezerv pa se nameni za sanacijo po neurju dne 14. 05. 2022 na lokalnih cestah in drugi 
občinski infrastrukturi. 
 
• Realizirano. Sklep je bil upoštevan pri pripravi rebalansa  proračuna Občine Podčetrtek št. 

2 za leto 2022. 
 
 
K 4. točki: 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel sklep: 
 

1. V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se izvajajo dnevni programi 

vzgoje in varstva predšolskih otrok v trajanju 5 – 10 ur. 
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2. Cena programa je:  
- za 1. starostno obdobje  560,60 EUR 
- za 2. starostno obdobje  457,70 EUR 
- kombinirana skupina       486,40 EUR. 

 
3. Dnevna cena prehrane je 1,90  EUR. 

 
4. Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu staršev za programe v 

vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010-ZUPJS, 
40/2011-ZUPJS-A), pri katerem se odšteje strošek prehrane za vsak dan nad tri 

dni odsotnosti v mesecu. 
 

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

Slovenije in se uporablja od 01. 10. 2022 dalje. 
 
 
• Realizirano. Sklep je bil posredovan za objavo v Uradni list RS in objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 115/2022,  z dne 02. 09. 2022. Nove cene vrtca pa veljajo od 01. 10. 2022. 
 
 

K 5. točki: 
 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel dopolnjen Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2022, v priloženi vsebini. 
   
• Realizirano. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je sestavni del proračuna in rebalansa 

proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022. 
 
 
K 6. točki: 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel sklep, da se za leto 2022 podelijo naslednja 
priznanja Občine Podčetrtek za leto 2022, in sicer: 
 

1. PLAKETO OBČINE 
- G. Gojku Lončariču, stan. Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri 

Mestinju, za aktivno sodelovanje in svetovanje pri različnih projektih, ki 

vplivajo na razvoj Občine Podčetrtek. 
 

2. POSTHUMNO PRIZNANJE OBČINE 
- G.. Miranu Kovačiču, nazadnje stan. Pristava pri Mestinju 7a, 3253 Pristava 

pri Mestinju, za uspešno opravljanje samostojne dejavnosti in nesebično 

pomoč sokrajanom ter društvom. 
 

3. DENARNO NAGRADO 
- Kulturno umetniškemu društvu »Emine« Podčetrtek, Trška cesta 26, 3254 

Podčetrtek, za uspešno delo na področju kulturnega delovanja in promocije 

Občine Podčetrtek.                    
 



 
 
• Realizirano. Občinska priznanja so bila podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta 

Občine podčetrtek, dne 09. 09. 2022. 
 

 
K 7. točki: 
 
Občinski svet je sprejel sklep, da se s tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni 

rabi na nepremičnini parc. št. 1015/2, površine 213 m2, k. o. 1232 – DOBLEŽIČE. Na 

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

Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000. Ta sklep začne 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
• V fazi realizacije. Sklep je bil posredovan za objavo v Uradni list RS in objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 115/2022,  z dne 02. 09. 2022, podan je že predlog za vpis v zemljiško knjigo. 
 
 
K 9. točki: 
 
Občinski svet je sprejel sklep, da bo Občina Podčetrtek  v rebalansu proračuna Občine 

Podčetrtek zagotovila sredstva za sofinanciranje obnove lovskega doma Lovske družine 

Podčetrtek v višini 5.000,00 EUR.   
 
• V fazi realizacije. 
 
 
 
 
 
Zapisala:        
Mojca Amon        
 
 


