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Poročilo o aktivnostih župana med 7. in 8. sejo Občinskega sveta Občine Podlehnik: 

- Udeležba na razstavi zelišč »Za vsako bolezen rožca raste« in čajanki z branjem zgodb 
iz knjige Bil je to čas pri nas s Trstenkami, Društvo upokojencev Podlehnik in Trstenke, 
dne 29.11.2019; 

- Obisk članov TD Podlehnik pri izdelavi adventnega venca velikana pri cerkvi sv. 
Trojice, dne 30.11.2019; 

- Udeležba na prireditvi ob občinskem prazniku Občine Makole, dne 30.11.2019; 
- Udeležba na bralnem večeru z Valentinom Vodnikom, Dramska sekcija KD Podlehnik, 

dne 4.12.2019; 
- Sestanek na temo povezovanja občin na področju turizma v Cirkulanah, dne 

5.12.2019; 
- Otvoritev prenovljene ceste Vranušek (JP 957631 Stanošina – Pestike - Sedlašek) s 

prireditvijo v organizaciji stanovalcev in gradbenega odbora (K. Vaupotič ml., I. Ornik 
in F. Hameršek) za izgradnjo ceste, dne 6.12.2019; 

- Udeležba na kolegiju županov v Spodnjem Podravju, dne 10.12.2019; 
- Obdaritev predšolskih otrok s čajem in piškoti v VKTC Podlehnik, dne 14.12.2019; 
- Podpis pisma o podpori kandidature Ptuj EPK 2025, dne 19.12.2019; 
- Udeležba in pozdrav udeležencev na proslavi OŠ, vrtca in občine ob koncu leta, dne 

19.12.2019; 
- Sestanek Delovne skupine za preučitev vplivov nezakonitih migracij z ministrom za 

notranje zadeve g. Poklukarjem v Ljubljani, dne 20.12.2019; 
- Udeležba in pozdrav udeležencev na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu 

pihalnega orkestra KD Podlehnik, dne 22.12.2019; 
- Zaključek leta Občine Podlehnik, dne 27.12.2019; 
- Sestanek Delovne skupine za preučitev vplivov nezakonitih migracij v Črnomlju, dne 

10.1.2020; 
- Sestanek na temo povezovanja občin na področju turizma v Makolah, dne 15.1.2020; 
- Udeležba na občnem zboru Kulturno folklornega društva Podlehnik, dne 18.1.2020; 
- Udeležba na Vincekovi rezi na domačiji Pajnkiher, TD Podlehnik, dne 19.1.2020; 
- Obisk in sestanki delegacije slovenskih županov na sedežu Evropske komisije v Bruslju 

od 21. – 23.1.2020 (potni stroški so bili pokriti s strani Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji); 

- Sestanek za vzpostavitev Območnega razvojnega partnerstva Haloze v Občini 
Majšperk, dne 27.1.2020; 

- Prevzem obnovitvenih del na cesti Kozminci – Žetale – Rogatec (DRI), dne 29.1.2020; 
- Sestanek Delovne skupine za preučitev vplivov nezakonitih migracij z ministrom za 

notranje zadeve g. Poklukarjem v Ljubljani, dne 30.1.2020; 
- Udeležba na prireditvi ob 20. letnici Etnografskega društva orači iz Jablovca, dne 

1.2.2020; 
- Pozdrav udeležencev dogodka »Korantovega skok« v VKTC, dne 2.2.2020; 
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- Udeležba na delovnem srečanju Partnerstvo za razvoj Haloz in obmejna problemska 
območja v Zavrču, dne 3.2.2020; 

- Udeležba in pozdrav udeležencev na proslavi OŠ, vrtca in občine ob kulturnem 
prazniku, dne 6.2.2020; 

- Udeležba in pozdrav udeležencev na otvoritvi etnografskega muzeja in pričetku 9. 
Korantovega teka v Vareji, dne 8.2.2020; 

- Udeležba na občnem zboru Športnega društva Podlehnik, dne 8.2.2020; 
- Pozdrav članov KFD Podlehnik pred VKTC ob dogodku »Prva brazda«, dne 15.2.2020; 
- Obisk dobrodelne obarjade Lions kluba Ptuj, dne 15.2.2020; 
- Sprejem priznanega vinskega pisca in ocenjevalca dr. Paula Whitea na Viničarskem 

muzeju na gorci, dne 16.2.2020; 
- Udeležba na skupščini LAS Haloze v Cirkulanah, dne 18.2.2020; 
- Sestanek na temo povezovanja občin na področju turizma v Majšperku, dne 

19.2.2020; 
- Sestanek Delovne skupine za preučitev vplivov nezakonitih migracij v Ilirski Bistrici, 

dne 20.2.2020; 
- Sestanek na temo projekta »Konzorcij 17« v Logatcu, dne 20.2.2020; 
- Udeležba na pustni povorki in srečanje z županom J. Fajfarjem na Bledu v organizaciji 

TD Podlehnik, dne 23.2.2020; 
- Obravnava projektne naloge za pločnik v Kozmincih na sedežu DRSI v Ljubljani, dne 

25.2.2020; 
- Pozdrav udeležencev na dogodku Pokop pusta 2020, dne 25.2.2020; 
- Podpis pisma o nameri za nakup gasilskega vozila GVC 16/25 s PGD Podlehnik, dne 

26.2.2020; 
- Snemanje oddaje Na lepše (go. Mojca Mavec) na Viničarskem muzeju na Gorci, dne 

27.2.2020; 
- Udeležba na občnem zboru PGD Podlehnik, dne 29.2.2020; 
- Sestanek z vodstvom Lions kluba Ptuj na temo potencialne donacije na območju 

Občine Podlehnik, dne 2.3.2020; 
- Udeležba na razpravi ob dnevu Civilne zaščite na Ptuju, dne 5.3.2020; 
- Ustanovna skupščina Konzorcija 17 v Ljubljani, dne 6.3.2020; 
- Udeležba na posvetu Finančni položaj slovenskih občin, ki ga je organiziral Državni 

svet v Ljubljani, dne 6.3.2020; 
- Udeležba na prireditvi Rez stare trte na Lentu v Mariboru in uradni prevzem cepiča 

stare trte, dne 7.3.2020; 
- Pozdrav udeležencev na Kvizu gasilske mladine 4. zvez (Kidričevo, Sl. Bistrica, 

Majšperk in Videm) v športni dvorani pri OŠ Podlehnik v organizaciji GZ Videm, dne 
7.3.2020; 

- Udeležba na občnem zboru Društva upokojencev Podlehnik (z zamudo, nadomeščala 
podžupanja in predsednik SPV, ki sta društvu predala bronasti znak AVP), dne 
7.3.2020; 

- Udeležba na občnem zboru Lovske družine Podlehnik, dne 7.3.2020; 
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- Udeležba na kolegiju županov v Spodnjem Podravju, dne 9.3.2020; 
- Sestanek s predstavniki Vinarske zadruge Haloze, 12.3.2020; 
- Sklic sestanka ob razglašeni epidemiji COVID 19 z vsemi ključnimi ustanovami in 

institucijami v občini, dne 13.3.2020; 
- Ozaveščanje in izdajanje sklepov ob razglašeni epidemiji 
- Prilagojeno delo v času epidemije 

 
 
Podlehnik, dne 14. 5. 2020  
        mag. Sebastian Toplak, župan 
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