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Predlagatelj:  Župan 

 

 

Zadeva: Pregled in sprejem zapisnika 7. redne seje OS  
 

 

Poročevalec/ka: Župan 

 

 

Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta z 

dne 28. 11. 2019, v predlagani vsebini.« 
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Datum: 28. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 

 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Podlehnik, ki je bila v četrtek, 28. novembra 2019, s 

pričetkom ob 18. uri, v sejni sobi Občine Podlehnik, Podlehnik 9. 

 

Sejo je v skladu z 20. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 27/09, 2/10 in 21/17) sklical župan, mag. Sebastian Toplak. 

 

PRISOTNI: 

- člani občinskega sveta: Stojan Kojc, Peter Feguš, Eva Pipan, Lidija Vidovič Plohl, Anja 
Fošnarič, Gorazd Šeruga, Jožefa Svenšek 

- občinska uprava: Miran Krajnc, Zlatka Repič in Nina Lozinšek 
- poročevalci: Andrej Horvat - predsednik nadzornega odbora, Robert Čajič – Čisto mesto Ptuj 
- mediji: Mojca Vtič, Štajerski Tednik 
 

Župan je uvodoma vse prisotne pozdravil in ugotovil, da so prisotni vsi občinski svetniki in je seja 

tako sklepčna, občinski svet pa lahko nadaljuje s sejo in sprejema veljavne odločitve.  

 

Sledila je obravnava zapisnika 6. redne in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podlehnik, ker 

nanju ni bilo pripomb sta bila oba soglasno (7 x ZA) potrjena.  

 

Pred obravnavo dnevnega reda je župan predlagal razširitev dnevnega reda z novima točkama, in 

sicer nova točka št. 10. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Dostopnost za vse« in nova točka št. 11. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Medgeneracijski urbani park«, ostale točke se 

ustrezno preštevilčijo. Razširitev dnevnega reda s točkama je potrebna zaradi prijav na projekte 

LAS, ki se bodo oddale v naslednjih dneh. Gradivo predloženo na mizo. 

GLASOVANJE za razširitev dnevnega reda: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Nadalje župan predlaga zamenjavo obravnave vrstnega reda predlaganih točk, z namenom, da se 

vabljenih poročevalcev predolgo ne zadržuje, in sicer bi se najprej obravnavali 4. in 5. točka, nato 

1. točka, ostalo ostane nespremenjeno. Ker ni bilo drugih predlogov za spremembe ali dopolnitve 

z vabili predlaganega dnevnega reda, je župan predlagal v sprejem naslednji 

 

D N E V N I   R E D 

1. Poročilo Nadzornega odbora 

2. Obravnava in potrditev Odloka proračuna Občine Podlehnik za leto 2020 (2. obravnava) 

3. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Podlehnik za leto 2021 (1. obravnava) 

4. Obravnava in sprejem Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki 
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5. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Podlehnik 

6. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2020 

7. Predlog Sklepa o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2020 

8. Seznanitev s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) 

9. Seznanitev s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto 

urejanja PO5 in Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni del 

območja P21-S1/1 v središču občine 

10. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Dostopnost za vse« 

11. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Medgeneracijski urbani park« 

12. Delo odborov med 6. in 7. sejo Občinskega sveta Občine Podlehnik 

13. Poročilo o aktivnostih župana med 6. in 7. sejo Občinskega sveta Občine Podlehnik 

14. Pobude in vprašanja 

 

Po izvedenem glasovanju je župan ugotovil, da je občinski svet soglasno (7 x ZA) sprejel 

predlagani dnevni red. 

 

Ad. 4. Obravnava in sprejem Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki 

Župan preda besedo poročevalcu Robertu Čajiču – Čisto mesto Ptuj. Pove, da gre za standardno 

točko, ki se obravnava vsako leto, da večjih sprememb v letu 2020 naprav letu 2019 ni, sta samo 

dve novosti, in sicer obračun pri večstanovanjskih objektih ter vključitev praznih hiš in vikendov. 

Ker v Podlehniku ni veliko večstanovanjskih objektov to ne prinaša večjih sprememb, bo pa sedaj 

obračun potekal tako, da bo obračunan dejanski volumen x frekvenca odvozov, za prazne hiše in 

vikende pa bo obračunan znesek 30% cene 80 litrske posode, kar znese cca. 2-3 EUR na mesec.  

 

Odpre se vsesplošna razprava glede frekvenc odvoza, obračuna po osebah, novega obračuna po 

vikendih, nadzorih nad vključenostjo v sistem odvoza odpadkov ter možnosti opravljanja službe z 

manjšimi vozili. 

 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje naslednji  

SKLEP: Občinski svet občine Podlehnik potrdi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki 

za leto 2020, v predlagani vsebini. 

GLASOVANJE: 6 x ZA, 1 X VZDRŽAN  

 

Ad. 5. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne 

občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine 

Podlehnik  

Župan preda besedo poročevalcu Robertu Čajiču – Čisto mesto Ptuj, ki poda kratek povzetek 

elaborata. Pove še, da se cena odvoza smeti zadnja 4 leta ni dvignila, zato vsled vsem stroškom, ki 

so sedaj višji, se cena sedaj v letu 2020 dvigne.  
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Odpre se kratka razprava. 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje naslednji  

SKLEP: Občinski svet občine Podlehnik potrdi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitve 

obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine 

Podlehnik, v predlagani vsebini. 

GLASOVANJE: 4 x ZA, 2 X PROTI, 1 X VZDRŽAN 

 

Po opravljenem glasovanju g. Čajić sejo zapusti.  

 

Ad. 1. Poročilo Nadzornega odbora  

Župan preda besedo g. Andreju Horvatu, predsedniku nadzornega odbora, ki vse prisotne pozdravi 

in predstavi poročilo in ugotovitve ter podana priporočila.  

 

Župan nato pojasni še, da se tudi za režijski obrat vzpostavljajo evidence, tako kot za zunanje 

izvajalce.  

 

V krajši razpravi nato predsednik NO pove še, da je morebiten ponoven javni razpis bolj 

priporočilo in ne prioriteta, saj je bil s strani svetnikov izražen pomislek, da bi v primeru novega 

javnega razpisa bile cene višje od dosedanjih.  

 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje naslednji  

SKLEP: Občinski svet občine Podlehnik se seznani s poročilom Nadzornega odbora.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Po opravljenem glasovanju se predsednik nadzornega odbora, g. Horvat, zahvali za pozornost in 

zapusti sejo.  

 

Ad. 2. Obravnava in potrditev Odloka proračuna Občine Podlehnik za leto 2020 (2. 

obravnava) 

Župan predstavi predlog odloka, predstavi iz katerih virov se predvideva pridobitev sredstev (LAS, 

fundacija za šport, ZFO, evropska sredstva…), napram letu 2019 se tako predvideva cca. 400.000 

EUR več sredstev.  

 

V krajši razpravi se izpostavi, da je malo denarja za investicije v ceste. Župan pove, da je bila v letu 

2019 investicija v ceste nadpovprečna, v razpise, ki pa so na voljo pa cest ni mogoče prijaviti.  

 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje naslednji  

SKLEP: Občinski svet občine Podlehnik sprejme in potrdi Odlok proračuna Občine Podlehnik za 

leto 2020, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 
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Ad. 3. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Podlehnik za leto 2021 (1. obravnava) 

Župan predstavi predlog odloka proračuna za leto 2021.  

 

Po krajši razpravi župan poda na glasovanje naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme Odlok proračuna Občine Podlehnik za leto 

2021 po skrajšanem postopku. 

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

SKLEP: Občinski svet občine Podlehnik sprejme in potrdi Odlok proračuna Občine Podlehnik za 

leto 2020, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Ad. 6. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2020 

Uvodoma župan pojasni, da se predlaga isti znesek kot v preteklem letu. 

 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje  

SKLEP: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke 

za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Ad. 7. Predlog Sklepa o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2020 

Uvodoma župan pojasni, da se predlaga isti znesek kot v preteklem letu. 

 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje  

SKLEP: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme Predlog Sklepa o višini letne najemnine za 

najetje grobov za leto 2020, v predlagani vsebini.   

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Ad. 8. Seznanitev s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

(OPN) 

Župan prisotne seznani s potekom postopka, pove da je Ministrstvo za kmetijstvo upoštevalo 

podane obrazložitve in je bilo iz njihove strani pridobljeno soglasje. Trenutno je OPN v obdelavi 

na Ministrstvu za okolje in prostor. Predvideva, da bo odlok mogoče sprejeti še letos in da bo 

podan na dnevni red takoj, ko bo potrjen.  

 

Ad. 9. Seznanitev s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

enoto urejanja PO5 in Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni 

del območja P21-S1/1 v središču občine 

Obrazložitev poda župan, ki pove, da postopek poteka, prav tako potekajo pogovori z lastniki 

nepremičnin, na katerih je izdelava OPPN predvidena.  
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Ad. 10. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Dostopnost za vse« 

Obrazložitev poda župan, ki pove, da se bo s projektom prijavilo na sredstva LAS, urejali se bodo 

pločniki in prehodi v središču Podlehnika. 

 

Po krajši razpravi župan poda na glasovanje naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Dostopnost za vse«, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Ad.11. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Medgeneracijski urbani park« 

Obrazložitev poda župan, ki pove, da se bo s projektom prijavilo na sredstva LAS, urejalo se bo 

športno igrišče ob OŠ in travnata površina ob vrtcu.  

 

Po krajši razpravi župan poda na glasovanje naslednji 

SKLEP:  Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Medgeneracijski urbani park«, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Ad. 12. Delo odborov med 6. in 7. sejo Občinskega sveta Občine Podlehnik 

Prispeli sta prispeli dve vlogi za oprostitev uporabe športne dvorane – PGD Podlehnik in Športno 

društvo Podlehnik, oboji za otroke. GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Prišla je vloga občanke za oprostitev NUSZ zaradi bližine avtoceste. Po razpravi se ugotovi, da 

znižanje NUSZ ni pravi instrument, saj se z njim ne ocenjuje kakovosti bivanja temveč 

opremljenost s komunalnimi priključki, zato se vloga zavrne. GLASOVANJE: soglasno potrjeno 

(7 x ZA) 

 

Prišla je vloga za odkup nepremičnine 1081/9, k.o. Gorca. Vloga se odobri. GLASOVANJE: 

soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Prišla je vloga oziroma ponudba za odkup stare policijske postaje, in sicer znaša ponudba 

ponudnika 400 €/m2 za stanovanjski del in 300 €/m 2 za kletne prostore. Po krajši razpravi se 

sklene, da se ponudba zavrne in se poskusi prodajati po ocenjeni vrednosti 60.000 EUR.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Predsednik odbora za negospodarstvo pove, da je termin za obdaritev predšolskih otrok 14. 12. 

2019 ob 17. uri.  

 

Predsednik SPVC pove, da seje niso sklicali so pa danes predstavili prejeta sredstva s strani AVP 

in so bili šolski otroci navdušeni, poleg njih so bili prisotni še predstavniki policije in predstavnica 

šole. Na šolo pa se naj sedaj apelira, da bodo to uporabljali.  
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Ad. 13.  Poročilo o aktivnostih župana med 6. in 7. sejo Občinskega sveta Občine Podlehnik 

Župan svetnike seznani z aktivnostmi, na mizo jim je bilo predloženo tudi pisno poročilo.  

 

Ad. 14. Pobude in vprašanja 

Ni vprašanj in pobud, obdelane tekom seje.  

Ker je bil dnevni red 7. redne seje izčrpan, se je župan navzočim na seji zahvalil za udeležbo in 

sodelovanje na seji, ter sejo sklenil ob 20.45 uri.   

 

Zapisala: 

Nina Lozinšek 

         mag. Sebastian TOPLAK, 

         župan Občine Podlehnik 

         

 


