
  
 

 
OBČINA PODLEHNIK 

 

 

Številka: 900-1/2018-6 
Datum: 25. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 

 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Podlehnik, ki je bila v četrtek, 26. septembra 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, dr. Dejan Kopold – ravnatelj 

OŠ Podlehnik, Anita Malovič, pomočnica ravnatelja za vodenje enote vrtca 

 

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 5. redne in 2. izredne 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 zamenjavo obravnave vrstnega reda 

predlaganih točk, z namenom, da se vabljenih poročevalcev predolgo ne zadržuje, in sicer bi se 

najprej obravnavala točka 4. Predlog Sklepa o določitvi cene za posamezno skupino vrtca v 

šolskem letu 2019/2020 ter šele nato točka 3. Določitev dobitnikov priznanj Občine Podlehnik 

za leto 2019. 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. Poročila delovnih teles občinskega sveta 

2. Poročilo Nadzornega odbora 

3. Določitev dobitnikov priznanj Občine Podlehnik za leto 2019 

4. Predlog Sklepa o določitvi cene za posamezno skupino vrtca v šolskem letu 2019/2020 

5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine 

Podlehnik 2019 (Rebalans 2) 

6. Predlog in sprejem Odloka o Pokopališkem redu v občini Podlehnik 

7. Predlog in sprejem Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Podlehnik 

8. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Podlehnik– prva obravnava 

9. Predlog Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 



 

10. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Podlehnik 

11. Seznanitev s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 

središče občine 

12. Pobude in vprašanja 

 

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

predlagani dnevni red. 

 

Ad. 1. Poročila delovnih teles občinskega sveta 

Župan uvodoma pove, da so o predlaganih točkah že razpravljali na ponedeljkovem kolegiju in 

da bodo dodatne razprave opravili ob obravnavi posamezne točke ter nato za poročilo prosi 

Anjo Fošnarič, predsednico Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 

saj je pred današnjo sejo zasedal samo navedeni odbor. 

 

Ga. Anja Fošnarič pove, da se je Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe sestal na svoji prvi seji ter obravnaval gradivo za današnjo sejo občinskega sveta ter da bo 

podrobnejše ugotovitve in mnenja predstavila pri posamezni točki. 

 

Ad. 2. Poročilo Nadzornega odbora 

Župan preda besedo predsedniku Nadzornega odbora, g. Andreju Horvatu. 

 

G. Horvat vse prisotne pozdravi in uvodoma predstavi nadzorni odbor ter njihovo delo, naloge 

ter letni načrt nadzorov, in sicer je bil prvi nadzor usmerjen v nadzor namenske porabe 

proračunskih sredstev s strani Športnega društva Podlehnik, poročilo o nadzoru bo predstavljeno 

na današnji seji, pove še, da je v teku nadzor izvajanja zimske službe, kasneje pa bo opravljen še 

nadzor ene izmed investicij, in sicer so izbrali cesto Dežno – Bukovje. 

 

Nadalje g. Horvat pove, da pri nadzoru porabe proračunskih sredstev s strani Športnega društva 

Podlehnik ni ugotovljenih večjih ali namernih kršitev, so pa zaznali, da je poslovanje pri 

navedenem društvu nepregledno in bolj »po domače« ter so zato občinski upravi podali predlog, 

da se tako nadzorovano društvo kot tudi vsa ostala društva v občini poduči o pravilnem načinu 

vodenja dokumentacije in računovodstvu, prav tako nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje 

naj ne izplača vseh sredstev naenkrat temveč predlagajo, da se izplača samo 20% dodeljenih 

sredstev, ostalo pa na podlagi predloženih dokazil.  

 

Župan nato izreče pohvalo opravljenemu delu nadzornega odbora, ki je resno, odgovorno in 

temeljito ter nadalje za konkretno društvo pove, da niso imeli vseh pogojev za transparentno 

poslovanje in da pričakuje, da se bo z novim vodstvom, ki je bilo imenovano v tem letu, to 

spremenilo, saj ima občina z njimi dobre odnose, prav tako so se udeležili predlaganega 

usposabljanja z računovodkinjo in pravnico ter da je nadzor tako dosegel svoj namen.   

 

Župan odpre razprave in ker se k razpravi ni nihče prijavil je župan dal na glasovanje naslednji  

SKLEP št. 46: Občinski svet Občine Podlehnik se seznani s poročilom »Športno društvo 

Podlehnik – namenska poraba proračunskih sredstev« z datumom 16. 7. 2019, ki ga je pripravil 

Nadzorni odbor Občine Podlehnik.  



 

Po seznanitvi poročilom se predsednik nadzornega odbora, g. Horvat, zahvali za pozornost in 

zapusti sejo.  

 

Ad. 4. Predlog Sklepa o določitvi cene za posamezno skupino vrtca v šolskem letu 

2019/2020 

Župan uvodoma predstavi predlog sklepa ter pove, da je prvotnemu predlogu dodana tabela za 

lažje razumevanje in širša obrazložitev, nato pa besedo preda vabljenima poročevalcema, dr. 

Dejanu Kopoldu in go. Aniti Malovič, vodji vrtca, ki podata splošne informacije - povesta, da je v 

tem šolskem letu v vrtec vpisanih 59 otrok, kar pomeni, da delujejo 3,5 skupine in da se je število 

otrok povečalo (prejšnje leto je bilo vpisanih 54 otrok). 

 

Župan nato pove, da je za določitev cene vrtca ga. Zlatka Repič pripravila različne simulacije, da 

se bomo lahko lažje odločili. 

 

Ga. Zlatka Repič nato pove, da je bil sam način izračuna cene vrtca predstavljen že na prejšnji seji 

in da je dodana korekcija glede na konkretne vpise ter primerjava s cenami v drugih občinah.  

 

Po opravljeni razpravi o višini podražitve, potrebnih dodatnih zaposlitvah, plačevanju vrtca za 

otroke iz drugih občin, župan poda na glasovanje naslednji  

SKLEP št. 47: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini. 

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Ad. 3. Določitev dobitnikov priznanj Občine Podlehnik za leto 2019 

Župan uvodoma pove, da je bil na spletni strani objavljen javni razpis za podelitev priznanj 

Občine Podlehnik ob 20-letnici delovanja Občine Podlehnik ter besedo nato pred g. Petru 

Fegušu, predsedniku komisije za pripravo praznovanja. 

 

G. Feguš pove, da sta na javni razpis prispela dva predloga, in sicer da se zahvalno listino podeli 

g. Marku Maučiču ter zlato plaketo go. Danici Kurež. 

 

V razpravi se izpostavi, da je opredelitev oziroma definicija samih priznanj v pravilniku takšna, da 

pri poslušalcih lahko pride do napačnega razumevanja, saj gre razumeti, da je npr. zlata plaketa po 

rangu višja od npr. zahvalne listine, zato ga. Jožica Svenšek predlaga, da se v govoru na prireditvi 

posebej izpostavi da je najvišje priznanje zahvalna listina. Nadalje g. Stojan Kojc predlaga, da bi 

se v prihodnje pravilnik spremenil tako, da bi se priznanja pridobivala postopno. Župan svetnike 

seznani še, da bo podelil tudi tri priznanja župana, in sicer Danielu Lorbeku, Ivanu Milošiču in 

Zdenki Golub.  

 

Župan poda na glasovanje naslednji 

SKLEP št. 48: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini. 

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (7 x ZA) 

 

Po glasovanju o tej točki se g. Peter Feguš opraviči in ob 19. uri zapusti sejo občinskega sveta, 

prisotnih ostane 6 svetnic/svetnikov.  

 



 

Ad. 5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna 

Občine Podlehnik 2019 (Rebalans 2) 

Uvodoma župan pojasni zakaj je prišlo do potrebe po rebalansu, in sicer pove, da je potrebno na 

strani prihodkov izvzeti sredstva, ki so bila predvidena za plaz Leskovec, saj jih iz države žal ne 

bomo dobili, prav tako je potrebno izvzeti sredstva namenjena za izgradnjo optike, ker bo le-to 

izvedeno v prihodnje. Pove še, da tudi na strani odhodkov prihaja do sprememb zaradi izgradnje 

urgentnega centra, šole v Rodnem vrhu ter mosta pri ribniku – pred to investicijo je potrebno 

razčistiti še nekatera razmerja, trenutno je v teku parcelacija, da se zemljišča loči od poti. Njegovo 

obrazložitev dopolni še ga. Zlatka Repič ter pove, da so potrebne tudi uskladitve pri manjših 

postavkah, vendar bolj z vidika potreb zaključnega računa.  

 

Župan nato preda besedo še g. Anji Fošnarič, predsednici Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gospodarske javne službe, ki pove, da je odbor predlog rebalansa pregledal in da 

občinskemu svetu predlaga sprejem le-tega. 

 

Župan nato poda amandma, in sicer predlaga, da se pri proračunski postavki 1302210 Sanacija 

zemeljskih plazov in usadov na LC in JP znesek 30.000 EUR zmanjša na 20.000 EUR, razlika 

10.000 EUR pa se doda na tekoče vzdrževanje javnih cest in poti, saj je bil z Zavodom za 

gozdove RS sklenjen sporazum o sofinanciranju sanacije v Mlakarovi grabi vendar je potrebno za 

to sofinanciranje s strani občine zagotoviti dodatnih 10.000 EUR. Župan poda svoj amandma na 

glasovanje, svetniki ga soglasno potrdijo (6 x ZA).  

 

Po opravljeni razpravi župan poda na glasovanje  

SKLEP št. 49: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o 

proračunu Občine Podlehnik za leto 2019 – 2. rebalans, v predlagani vsebini, z upoštevanim 

amandmajem župana.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

Ad. 6. Predlog in sprejem Odloka o Pokopališkem redu v občini Podlehnik 

Župan pove, da je predlagani odlok že bil na dnevnem redu vendar je takrat bil umaknjen, saj še 

nismo pridobili mnenja župnije. Sedaj je župnija že podala svoje mnenje glede pogrebnega 

sprevoda, in sicer predlagajo, da se pogrebni sprevodi še naprej opravljajo na način kot doslej 

oziroma predlagajo še nekaj drugih rešitev, ki so za občino manj sprejemljive, predlog lokalne 

skupnosti pa je, da se pogrebni sprevod opravi v vežici, na željo pokojnega oziroma njegovih 

svojcev pa se seveda pušča možnost, da pogrebni sprevod poteka tako kot je bilo to v navadi do 

sedaj.  

 

Ga. Anja Fošnarič, predsednica Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe, pove, da je odbor predlog odloka pregledal in ima pripombo samo na 5. odstavek 14. 

člena, ki določa, da lahko pogrebna slovesnost traja največ 45 minut, predlagajo, da se to črta.  

 

Ga. Jožica Svenšek opozori še na pravopisne napake v predlogu odloka, nadalje župan predlaga 

še, da se spremenijo mere grobov.  

 

Po opravljeni razpravi župan predlaga naslednji  



 

SKLEP št. 50: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v 

Občini Podlehnik, v predlagani vsebini, z upoštevanimi pripombami.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

SKLEP št. 51: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v 

Občini Podlehnik po skrajšanem postopku. 

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

Ad. 7. Predlog in sprejem Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 

Podlehnik 

Obrazložitev poda župan, ki pove, da gre za obvezno gospodarsko javno službo, ki jo občina 

mora opravljati že po samem zakonu.  

 

Župan odpre razpravo, ker ni pripomb poda na glasovanje naslednji 

SKLEP št. 52:  Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih 

za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne 

službe v Občini Podlehnik, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

SKLEP št. 53: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih 

za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne 

službe v Občini Podlehnik po skrajšanem postopku.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

Ad. 8. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Podlehnik– prva 

obravnava 

Obrazložitev poda župan, ki poleg zakonskih obveznosti sprejema tega odloka predstavi tudi 

informativno višino turistične takse v sosednjih občinah. 

 

Po krajši razpravi župan poda na glasovanje naslednji 

SKLEP št. 54: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o turistični in 

promocijski taksi v občini Podlehnik– prva obravnava, v predlagani vsebini.  

 

Glede na to, da občinski svet nima pripomb v prvi obravnavi predloga Odloka o turistični in 

promocijski taksi v občini Podlehnik, župan predlaga naslednji 

SKLEP št. 55: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Odloka o turistični in 

promocijski taksi v občini Podlehnik po skrajšanem postopku.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

Ad. 9. Predlog Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

Obrazložitev poda župan, pove da je nepremičnina, ki je predmet ukinitve, predvidena za 

menjavo z zemljiščem po katerem poteka občinska cesta in je v zasebni lasti. 

 

Župan odpre razpravo, ker ni pripomb poda na glasovanje naslednji 



 

SKLEP št. 56:  Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa 

grajenega javnega dobra, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

Ad. 10. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini 

Podlehnik 

Obrazložitev poda župan, pove da je določitev javne infrastrukture na področju kulture zakonska 

obveznost lokalnih skupnosti in nas je na to opomnilo tudi že pristojno ministrstvo.  

 

Župan odpre razpravo, ker ni pripomb poda na glasovanje naslednji 

SKLEP št. 57:  Občinski svet Občine Podlehnik sprejme predlog Sklepa o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture v Občini Podlehnik, v predlagani vsebini.  

GLASOVANJE: soglasno potrjeno (6 x ZA) 

 

Ad. 11. Seznanitev s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN) za središče občine 

Župan svetnike seznani s postopkom OPPN-jev v središču občine in pove, da sta bili za oba že 

opravljeni javni razgrnitvi in da sta v fazi tik pred sprejemom sklepa o začetku postopka 

sprejema. Seznani jih še s problematiko sodelovanja lastnikov nepremičnin, ki so v zasebni lasti.  

 

Ad. 12. Pobude in vprašanja 

G. Stojan Kojc opozori, da se bliža čas, ko je bilo v preteklih letih organizirano srečanje starejših 

občanov in predlaga, da se doreče datum le-tega. Po krajšem usklajevanju je za datum srečanja 

določen 27. 10. 2019.  

 

Ga. Lidija Vidovič Plohl pove, da je bilo na zadnji seji sveta staršev izpostavljena potreba, da se 

za golom na šolskem igrišču postavijo mreže, saj starši tam mimo nosijo otroke iz vrtca in obstaja 

nevarnost, da se kdo poškoduje. Župan odgovori, da bo pobuda upoštevana. 

 

Ga. Anja Fošnarič pove, da jo je kontaktirala mama, ki ima v vrtcu otroka ter izrazila svoje 

veliko nezadovoljstvo s hrano v vrtcu, ki naj bi bila povsem neprimerna za otroke. Nadalje župan 

pove, da je iste pripombe dobil tudi sam in je mamo napotil na svet zavoda, saj je prehrana otrok 

v pristojnosti zavoda, da pa se bo po potrebi sam vključil šele v kolikor sprememb ne bo.  

 

G. Gorazd Šeruga opozori na neprimerno postavljeno prometno signalizacijo na nekaterih 

odsekih. 

 

Ga. Anja Fošnarič ponovno opozori na problematiko prehitre vožnje v njihovem naselju in 

predlaga postavitev prometnih znakov in večkratno prisotnost občinskega redarstva. Župan 

predlaga postopnost ukrepov, da se najprej poskuša promet umiriti s prometnimi znaki, šele če s 

tem ne bo uspeha, bi se začelo razmišljati o fizičnem umirjanju prometa- t.i. ležečem policaju. 

 

Ker je bil dnevni red 6. redne seje izčrpan, se je župan navzočim na seji zahvalil za udeležbo in 

sodelovanje na seji, vse povabil na prireditev ob občinskem prazniku ter sejo sklenil ob 20.45 uri.   

 



 

Zapisala: 

Nina Lozinšek 

         mag. Sebastian TOPLAK, 

         župan Občine Podlehnik 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


