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OBČINA PODLEHNIK 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Podlehnik, ki je bila v torek,  20. decembra  2016,  

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

 

Sejo je v skladu z 8. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik sklical župan, g. 

Marko Maučič.  

 

PRISOTNI:  

- člani občinskega sveta: g. Alojz Novak, g. Ivo Ban,  g. Stojan Kojc, g. David Arnuš,  

ga. Helena Plavčak, ga. Aleksandra Bračič Emeršič in ga. Jožefa Svenšek 

- tajnik občine, g. Miran Krajnc 

- predsednica Nadzornega odbora Občine Podlehnik, ga. Eva Pipan 

- direktor Čistega mesta Ptuj, g. Janez Letnik 

- mediji/za Štajerski Tednik, ga. Majda Fridl; za Radio Ptuj, ga. Eva Milošič  

 

Po uvodnem pozdravu, ki ga je podal župan, g. Maučič je sledila predstavitev predlaganega 

dnevnega reda, ki glasi: 

1. Poročila delovnih teles občinskega sveta 

2. Predlog Odloka o Rebalansu 2 proračuna občine Podlehnik za leto 2016 – skrajšan 

postopek 

3. Seznanitev s Sklepom začasnega financiranja za obdobje januar – marec 2017 

4. Predlog Proračuna Občine Podlehnik za leto 2017 – prva obravnava 

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

stavbnega zemljišča za leto 2017 

6. Predlog Sklepa o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2017 

7. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine 

Podlehnik  - skrajšani postopek 

8. Poročila Nadzornega odbora 

9. Vprašanja, pobude in informacije 

 

Prisotni so ga soglasno potrdili – 7 x ZA. 

 

Glede na to, da je bil k 7. točki dnevnega reda vabljen predstavnik Čistega mesta Ptuj in ker 

je za prednostno obravnavo prosila tudi ga. Pipan, kot predsednica NO,  je župan, g. Maučič 

predlagal, da se točke dnevnega reda prerazporedijo, oziroma, da se najprej obravnava 7. 

točka DR; nato 8. točka DR; ostale točke pa da se obravnavajo v zaporedju, kot je bilo 

predlagano.  

 

Tudi ta predlog so prisotni soglasno -  7 x ZA -  potrdili. 

 

K točki 7 

 

Obrazložitev k točki je podal g. Letnik, direktor Čistega mesta Ptuj. Povedal je, da občina na 

podlagi Elaborata določi potrjeno ceno za posamezno storitev, izvajalec pa v skladu s 

potrjeno ceno oblikuje cenik. Predlagana predračunska cena za leto 2017 da je izračunana na    
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podlagi načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca 

javnih služb v letu 2017 in je oblikovana na kg opravljene storitve posamezne javne službe. 

Povedal je še, da gospodinjstva večine občin, ki jih pokrivajo, ločujejo odpadke, zaradi česar 

da je predlagana cena za leto 2017 enaka ceni na enoto iz leta 2015, kljub temu, da se 

spreminja območje izvajanja storitev iz 17 na 12 občin Spodnjega Podravja. 

Sledila je razprava v kateri so sodelovali: 

- G. Ban, ki ga je zanimalo ali so odstopanja po občinah glede doslednosti ločevanja 

odpadkov; opozoril pa je tudi na »vikendaše«, ki da imajo prav tako odpadke, pa 

nimajo posod in ne plačujejo odvoza – v mestu da morajo plačevati vsi, ne glede na 

to, ali v stanovanju živijo ali ne, 

- Ga. Svenšek, ki jo je zanimalo ali bodo še naprej za naše občane skupna odlagališča 

za velike kosovne odpadke v Žetalah, Lancovi vasi in Ptuju in kako je z odvozom 

salonitnih plošč, ki da jih je po občini še vedno veliko.  

- G. Letnik, ki je povedal, da bodo prej citirana skupna odlagališča tudi v prihodnje, 

lahko pa občani tudi pokličejo na Čisto mesto in bodo veliki kosovni odpadki 

odpeljani od posameznega gospodinjstva. Kar zadeva »vikendaše«,  je predlagal, da 

občina dopolni odlok in npr. takim gospodinjstvom opredeli vrečo ali posodo na 6 

mesecev. Na povedano se je navezal župan, g. Maučič in izrazil dvom, da bi s tem 

lahko bili uspešni - »vikendaši«  da so tukaj čez vikende, odvozi pa da se vršijo čez 

teden -  se je pa strinjal, da bo to potrebno urediti. 

Ker se nihče več ni priglasil k razpravi, je sledilo glasovanje. ZA Elaborat o oblikovanju cen 

izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju občine Podlehnik je glasovalo 7 članov OS, oziroma je bil soglasno 

potrjen naslednji 

 

SKLEP št. 108: Občinski svet Občine Podlehnik potrjuje Elaborat o oblikovanju cen 

izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na 

območju Občine Podlehnik za leto 2017, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb 

Čisto mesto Ptuj d.o.o. 

 

Potrdijo se tudi cene storitev naslednjih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podlehnik: 

 

1.    Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

1.1.  Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij 

določenih komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno  zbrane odpadne 

embalaže in mešanih komunalnih odpadkov), ki vključuje: 

1.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0023 EUR/kg zbranih odpadkov 

1.1.2. Cena storitve:   0,1257 EUR/kg zbranih odpadkov 

 

2.  Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  

2.1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje: 

2.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0000 EUR/kg obdelanih odpadkov 

2.1.2. Cena storitve:    0,0833 EUR/kg obdelanih odpadkov 

 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

3.1. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje: 
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3.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0000 EUR/kg odloženih odpadkov 

3.1.2. Cena storitve:   0,1010 EUR/kg odloženih odpadkov 

 

Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1.1.2017 dalje. 

 

 

K točki 8 

 

Prisotni so na mizo prejeli  

- Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru »Izvajanje gospodarskih javnih 

služb za leto 2015«, 

- Letno poročilo o delu in porabi sredstev NO občine Podlehnik v letu 2016 in  

- Letni program dela ter finančni načrt Nadzornega odbora Občine Podlehnik za leto 

2017. 

Pregledane dokumente, ustreznost izvajanja in zaključne ugotovitve ter priporočila je 

predstavila predsednica NO, ga. Pipan.  

Vključil se je župan in člane OS spomnil, da smo v proračunu občine že imeli ustanovitev 

režijskega obrata, da je sledilo izbiranje koncesionarja, da pa do podpisa pogodbe ni prišlo, 

saj »koncesionar ni dobil lokalnih izvajalcev«. Zaradi tega da smo z obstoječimi lokalnimi 

izvajalci še naprej delali in sklepali anekse k pogodbam. Ker da s tem kršimo zakon, bomo v 

letu 2017 pa vendarle morali pristopiti k ustanovitvi režijskega obrata ali najti koncesionarja. 

 

Vključil se je g. Ban in bil kritičen, ker da je občinska uprava vedela, da je pri enem izvajalcu 

kršila zakon,  s tem ko je sklenila pogodbo za 25. 000 €,  brez,  da je izvedla postopek 

javnega naročanja. 

 

Na povedano se je navezal župan in pojasnil, da gre za kršitev, ki je bila enkratna in se več ne 

ponavlja. 

 

Drugih pripomb na podana poročila ni bilo, zato so prisotni prešli na naslednjo točko DR, ga. 

Pipan pa sejo, za katero je že prej napovedala predčasni odhod, zapustila.  

 

Sledila je obravnava zapisnika prejšnje, 12. redne seje OS.  Na zapisnik ni bilo pripomb in so 

ga prisotni soglasno potrdili – 7 x ZA. 

 

 

K točki 1  

 

Zapisnik zadnje seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je 

predstavil predsednik odbora, g. Kojc, prisotni pa so ga prejeli tudi z vabilom na sejo.  

Povedal je, da sklepov za potrditev odbor ni predlagal,  je pa zavzel zaključke glede 

obdarovanja otrok ob novem letu;  predlagal v letu 2017 ureditev manjšega obšolskega 

športnega parka;  zavzel stališče glede oddajanja prostorov občine v najem oziroma nakazal 

potrebo po sprejetju cenika za oddajanje prostorov; prosil pa tudi občinsko upravo, da preveri 

normative in število zaposlenih pomočnic vzgojiteljic v vrtcu Podlehnik, ker da se pojavlja 

dvom v 100 % zasedenost tega delovnega mesta. 
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Na slednje se je navezal župan, g. Maučič in povedal, da je računovodkinja občine ponovno 

pregledala normative in sistemizacijo  teh delovnih mest in pravi, da je vse tako kot mora biti. 

Zato je pozval prisotne, da v kolikor so kakšni konkretni namigi, da jih sporočijo. 

 

 

K točki 2 

 

Obrazložitev k predlogu 2. rebalansa proračuna za leto 2016 je podal župan, g. Maučič, 

prisotni pa so ga prejeli tudi v pisni obliki z vabilom za sejo. Povedal je, da je potrebno 

proračun zaradi pričakovanih sprememb tako na prihodkovni kot odhodkovni strani 

proračuna do konca leta 2016 drugič finančno uravnotežiti. Načrtovana višina vseh 

prihodkov v proračunu da se v predlogu 2. rebalansa komulativno zvišuje za 1,56 %, višina 

vseh odhodkov v proračunu pa znižuje za 4,10 % - v realizacijo niso šli projekti / Fekalna 

kanalizacija Podlehnik Kanal 1.0 s ČRP 5, kolesarski park »Halo si za bike« in plaz na cesti 

Zg. Leskovec-Sp. Gruškovje- Podlehnik LC 456461 -  in se bodo prenesli v leto 2017. 

Potem je sledila razprava v kateri so sodelovali: 

- G. Kojc, ki ga je zanimalo, zakaj takšno povišanje na kontu »službena vozila« in na 

račun česa da se znižuje redno delovanje vrtca. Odgovoril je župan in povedal, da smo 

imeli v proračunu 2016 šestnajst tisoč € za nabavo starega vozila, da smo pa nato 

vzeli novo vozilo na lizing. Glede na to, da gre pri lizingu za kreditna sredstva in ker 

so trenutno sredstva na voljo, predlaga, da se ga odplača še letos in za zadolževanje ne 

potrebujemo soglasja ministrstva za finance. Kar zadeva znižanje postavke za redno 

delovanje vrtca, pa je povedal, da je računovodski servis Kobe, s. p, ki dela 

računovodstvo za vrtec,  v sklopu stroškov OU in ne več šole, se pa zato zvišuje 

postavka OU. 

- G. Novak, ki je z rebalansom zadovoljen, da pa ga zanima, zakaj tako povečanje 

postavke »drugi operativni odhodki, tekoče vzdrževanje multimedijske opreme in 

nakup zemljišč«. Župan, g. Maučič je pojasnil, da je pri vzdrževanju multimedijske 

opreme povečan strošek g. Krapša, ki skrbi za multimedijske storitve ob proslavah in 

drugih prireditvah v novi dvorani; kar zadeva strošek nakupa zemljišč je pojasnil, da 

gre za zamenjavo zemljišč z g. Žerakom in doplačila občini v tej zvezi; kar zadeva 

druge operativne odhodke pa da bo vsem članom OS posredoval konto kartico, saj se 

trenutno ne spomni, kaj vse je notri zajeto.  

- Go. Svenšek je zanimalo, kaj je bilo letos opravljeno na stavbi Podlehnik 8; go. 

Plavčak pa, kaj je bilo letos dodatno narejenega na VKTC Podlehnik. Župan je 

pojasnil, da se je sanacija stanovanja na Podlehnik 8 (za Krajnc Brankota), ki je bila 

opravljena konec lanskega leta, stroškovno prenesla v letošnjo leto;  kar zadeva 

VKTC Podlehnik,  pa je povedal, da smo letos naredili dodatna okna in zaodrje in s 

tem pridobili še dodatne prostore.  

- Oglasil se je tudi g. Arnuš, ki ga je zanimalo, kdaj bodo dobila pisarniško opremo 

društva. Župan je povedal, da smo odstopili od prvotno zbranih ponudb,  ki so znašala 

od 26 do 35 tisoč €;  naredili novi popis in opremo poenostavili ter da bomo še letos 

izvedli novo zbiranje ponudb. 

Ker nihče ni več razpravljal, je dal župan, g. Maučič  Proračun za leto 2016, 2. rebalans na 

glasovanje. ZA (7 x ) so glasovali vsi člani občinskega sveta, z čemer so potrdili naslednji 

 

SKLEP št. 109: Potrdi se  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

PODLEHNIK ZA LETO 2016 – 2. REBALANS in glasi: 
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KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 2016-2  

 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. 
S K U P A J    P R I H O D K I  
(70+71+72+73+74+78) 

1.967.803 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.458.482 
        

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.316.873 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.193.843 

        

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 78.210 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 44.720 

706   DRUGI DAVKI 100 

        

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 141.609 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

80.119 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 3.400 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  8.780 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 800 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 48.510 

        

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 163.100 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 86.100 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

77.000 

        

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

        

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    346.221 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

297.803 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

48.417 

        

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786   
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

0 

787   
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 

0 

        

  II. 
S K U P A J    O D H O D K I  
(40+41+42+43) 

2.063.165 
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40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 754.603 

401   
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

15.730 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  510.814 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 54.090 

409   REZERVE 30.000 

        

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 754.766 

410   SUBVENCIJE 48.300 

411   
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

452.300 

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

42.690 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  211.476 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

        

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 487.021 

        

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 66.774 

431   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 

4.000 

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

62.774 

        

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 

-95.362 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

  

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

        

44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA 0 

441   
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB  

0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. - V.) 

0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 
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55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 113.999 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  113.999 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 

-209.361 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -113.999 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 95.362 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 226.297 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 

  

 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2016 (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 15/2016 in 45/2016) ostanejo nespremenjene. 

 

K točki 3 

Župan, g. Maučič je prisotne seznanil s Sklepom začasnega financiranja za obdobje januar-

marec 2017, ki določa in ureja začasno financiranje Občine Podlehnik v obdobju od 1. 

januarja do 31. marca. Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg 

prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z 

Zakonom o javnih financah  in Odlokom  o  spremembah odloka o proračunu Občine 

Podlehnik za leto 2016 - 2 rebalans.   

 

K točki 4 

 

Predlog za I. obravnavo Proračuna za leto 2017 je predstavil župan, prejeli pa so ga tudi v 

pisni obliki. Povedal je, da primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje 

primernega obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog; da je povprečnina 

določena s strani MF v višini 530 € na občana; da bo v letu 2017 razpis za pridobitev sredstev 

po 21. členu Zakona o financiranju občin razdeljen na nepovratna sredstva, ki za občino 

Podlehnik znašajo 70.443 € in 105.665 € povratnih sredstev v obliki brezobrestnega kredita, 

ki bi ga morali pričeti vračati v letu 2019 v devetih obrokih, vsako leto po dva obroka. Za 

izračun primerne porabe da je bilo za našo občino upoštevno 1872 prebivalcev in 46 km2 

površine ter 103 km dolžine lokalnih cest in javnih poti. 

Sledilo je glasovanje o primernosti predloga proračuna za nadaljnjo obravnavo. Da je predlog 

proračuna primeren,  so potrdili vsi člani OS – 7 x ZA – z naslednjim 

 

SKLEP-om št 110: Občinski svet Občine Podlehnik potrjuje, da je predlog iz I. obravnave 

Proračuna za leto 2017 primeren za nadaljnjo obravnavo, zato se izvede javna razprava o 

predlogu. Javna razprava traja do 6. januarja 2017. Do istega dne bo predlog proračuna 

objavljen tudi na spletni strani Občine Podlehnik www.podlehnik.si  

 

http://www.podlehnik.si/
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K točki 5 

  

Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča za leto 2017 je predstavil tajnik občine, g. Krajnc. Na vsebino predlaganega sklepa 

ni bilo pripomb, je pa na slovnične napake v predlaganem sklepu opozoril g. Ban in prosil, da 

se popravijo. Sledilo je glasovanje o sklepu. ZA sklep so glasovali vsi člani OS / 7 x ZA / in 

glasi: 

 

SKLEP št. 111: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme, da je vrednost točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, za leto 2017 = 0,00326 EUR. 

 

 

K točki 6 

 

Predlog sklepa o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2017 so prisotni prejeli z 

gradivom. V razpravi je bilo slišati, da nekateri slabo skrbijo za grobove svojcev in da je 

dolžnike potrebno izterjati po sodni poti; podan je bil tudi predlog za zaokrožitev grobnine na 

00; predlagani sklep pa da naj se tudi slovnično popravi.  

Potem so prešli na glasovanje o predlaganem sklepu. ZA sklep so glasovali vsi člani OS – 7 x 

ZA.  

 

SKLEP št. 112: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme, da je višina najemnine za leto 

2017 za posamezne vrste grobov naslednja: 

 za enojni grob       18,36 EUR z DDV 

 za družinski grob    30,24 EUR z DDV. 

Najemnina se poravna po položnici v enkratnem znesku. 

 

 

K točki 9 

 

1. G.  Kojc je predlagal, da v razpravi o proračunu 2017, ki bo po odborih,  poskušajo 

najti še kakšna sredstva in jih nameniti za ceste na hribovitih območjih naše občine; 

opozoril je tudi na večjo poplavno površino in s tem ogroženost vzdolž podlehniške 

doline zaradi izgradnje bodoče avtoceste, ki da se je že pokazala ob zadnjem 

močnejšem deževju ter na poškodbe cest, ki nastajajo zaradi spravila lesa.  

2. G. Novak je povedal, da se je v okviru izgradnje bodoče AC, oziroma, ob ureditvi 

vzporedne ceste za Žetale le ta že uredila od Babilona do Dobrškega brega. Cesta je 

razširjena in urejen bo tudi pločnik. Glede na to, da je le nekaj metrov naprej odcep za 

7 stanovanjskih hiš, daje pobudo, da se cesta z pločnikom razširi do tega odcepa – gre 

za cca 50 dolžinskih metrov. 

Na pobudo se je navezal župan, g. Maučič in povedal, da je pobudo občanov že 

prenesel pristojnim in da čaka na realizacijo. 

3. G. Ban je izrazil pohvalo javnim delavcem, ki so pred zimo uredili jarke in mulde ob 

cesti Zakl-Rodni Vrh, pohvalo pa je izrazil tudi načrtovalcem ureditve ceste pri Novi 

cerkvi, kjer zaselek zdaj dobiva novo podobo. Zaključil je z vprašanjem, kaj narediti z 

objektom bivše OŠ Rodni Vrh, da bi več ne propadal. 
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4. Župan, g. Marko Maučič je podal pobudo po nabavi stroja, ki bi ga lahko priključili 

na terensko vozilo in bi z njim posipavali ceste. Cena stroja naj bi znašala po 

predračunih cca 5.000,00 €.  

Prisotni so pobudo župana soglasno podprli in predlagali, da se nabava uvrsti v 

proračun 2017, v kolikor bo to mogoče.  

 

 

Ker se nihče več ni priglasil k besedi, je župan, g. Maučič sejo ob 21.10 uri zaključil. 

 

 

 

 

 

ZAPISALA:              ŽUPAN: 

Otilija Grabrovec        Marko Maučič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


