OBČINA POLJČANE
Občinski svet

11. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 28. junija
2016 - osnutek

OBČINA POLJČANE
O b č i n s k i s v e t
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 28. 6. 2016
10. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je vodil župan Stanislav Kovačič, je
potekala v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane. Pričela se je ob 16.00 uri.
K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 16.00 uri prisotnih 15 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Seji so prisostvovali še: predstavniki medijev, g. Bojan Sinič, ga. Mojca
Vtič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Klavdija Majer, Anita
Gajšek, pri 8. točki dnevnega reda mag. Francka Mravlje, ravnateljica Osnovne šole Poljčane,
pri 9. točki dnevnega reda dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž. Energetska agencija za Podravje,
pri 10. točki dnevnega reda Blaž Gregorič, direktor podjetja Komunala Slov. Bistrica d.o.o.,
pri 11. točki dnevnega reda mag. Robert Vrečko, inšpektor – vodja medobčinskega
inšpektorata in redarstva in pri 12. točki dnevnega reda Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca
Otona Župančiča.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane so razpravljali: Tomaž
Marzidovšek, Vinko Zobec, Olga Žolger in predsedujoči.
G. Tomaž Marzidovšek
1. PREDLOG SKLEPA
V 9. točki zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 17. 5. 2016 se
stavek »Župan pove, da se bo pričelo z deli konec meseca avgusta.« spremeni tako, da se
glasi: »Župan pove, da se bo končalo z deli konec meseca avgusta.«
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G. Vinko Zobec
2. PREDLOG SKLEPA
V 9. točki zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 17. 5. 2016 se
vprašanje »Koliko se je zmanjšala odkupna moč javne razsvetljave za območje Občine
Poljčane?« spremeni tako, da se glasi: »Koliko se je zmanjšala odjemna moč javne
razsvetljave za območje Občine Poljčane?«
Ga. Olga Žolger
3. PREDLOG SKLEPA
V 9. točki zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 17. 5. 2016 se
dopolni s pobudo »Predlaga, da se na eni od prihodnjih sej občinskega sveta predstavi
strategija razvoja rudarjenja kamnoloma v Zg. Poljčanah.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepov.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklepi so bili sprejeti.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 17. 5. 2016.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – UPB1,
(uradno prečiščeno besedilo) - skrajšani postopek
5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. – I.
obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani
postopek
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom
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in športnim delavcem Občine Poljčane
8. Sklep o soglasju k spremembi imena javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poljčane
9. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in vzdrževanje javne
razsvetljave v občini Poljčane«
10. Poročilo o delu podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
11. Ocena izvajanja skupnega občinskega programa varnosti
12. Sklep o soglasju k cenam programov vrtcev v občini Poljčane
13. Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom-a dr. Jožeta Potrča
Poljčane
14. Vprašanja in pobude
15. Informacije
G. Vinko Zobec je opomnil, da v dnevnem redu 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane manjka Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – UPB1,
(uradno prečiščeno besedilo) - skrajšani postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer. V nadaljevanju je opozorila na napako pri 18. členu se doda
beseda »ravnatelja«, kjer se naj popravi in pravilno zapiše: »imenuje in razrešuje ravnatelja.«
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
1. PREDLOG SKLEPA
V 18. členu se doda beseda »ravnatelja«, kjer se naj popravi in pravilno zapiše: »imenuje in
razrešuje ravnatelja.«
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona
Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1).
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. – I. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Karmen Furman in župan.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani
postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja Občine
Poljčane.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih Občine Poljčane – skrajšani postopek.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 7 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom
in športnim delavcem Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja Občine
Poljčane.
Razpravljali so: Vladimir Ganziti, Tomaž Marzidovšek, Vinko Zobec, Jožef Kohne, Franc
Valand, Tomaž Kokot in župan.
G. Vladimir Ganziti predlaga, da se v 3. členu črta stavek: »tudi denarno nagrado v višini ½
zadnje objavljene minimalne neto plače v RS.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Sklep o soglasju k spremembi imena javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala mag. Francka Mravlje, ravnateljica Osnovne šole Poljčane.
Razpravljali so: Petra Urlep, Ana Lešnik, Jožef Kohne, Silvestra Samastur, Tomaž Kokot in
župan.
Mag. Francka Mravlje je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane soglaša s predlogom o preimenovanju Osnovne šole Poljčane
v Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 9 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in vzdrževanje javne
razsvetljave v občini Poljčane«
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž. Energetska agencija za Podravje.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Franc Valand, Vinko Zobec, Jožef Kohne in župan.
Dr. Vlasta Krmelj je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu
energetskega pogodbeništva v Občini Poljčane« in ugotavlja obstoj javnega interesa za
izvedbo projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po
sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Poljčane« v obliki koncesijskega javnozasebnega partnerstva.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 10 dnevnega reda
Poročilo o delu podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal Blaž Gregorič, direktor podjetja Komunala Slov. Bistrica d.o.o.
Razpravljali so: Ana Lešnik, Tomaž Kokot, Franc Valand, Jožef Kohne, Andro Razboršek,
Vinko Zobec, Karmen Furman in župan.
G. Blaž Gregorič je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s poročilom o delovanju javnega podjetja
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
Ob 19.00 je predsedujoči odredil dvajsetminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.20 uri.
Navzočih je bilo 15 svetnikov in svetnic, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane:
Karmen Furman, Nataša Dvoršak, Jernej Rak in Anita Gajšek.
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Župan je v nadaljevanju predlagal, da se enajsta točka dnevnega reda, Ocena izvajanja
skupnega občinskega programa varnosti, prestavi in sicer postane dvanajsta točka dnevnega
reda.
Nato sledi.
PREDLOG ZA PRESTAVITEV OBRAVNAVE TOČKE DNEVNEGA REDA:
Občinski svet sprejme predlog, da se dvanajsta točka – »Sklep o soglasju k cenam programov
vrtcev v občini Poljčane«, prestavi in obravnava prednostno.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
K tč. 12 dnevnega reda
Sklep o soglasju k cenam programov vrtcev v občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Tomaž Marzidovšek in župan.
Ga. Ivana Leskovar in ga. Alenka Romih sta podali odgovore in pojasnila v zvezi z
razpravami članov sveta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
o cenah programov vrtcev na območju občine Poljčane
1. člen
Cene programov vrtcev so:
Vrsta programa
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)

Cena programa v
EUR
410,80
299,52
321,36

2. člen
Cene prehrane so:
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
Skupaj

Dnevno v EUR
0,79
0,54
1,84
3,18

Mesečno v EUR
17,38
11,88
40,48
69,74
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3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini:
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
Skupaj

Dnevno v EUR
0,30
0,20
0,70
1,20

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Poljčane po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov,
lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka od 1. julija do 31. avgusta.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost enkrat letno najmanj 20 dni
vendar ne več kot 31 dni . Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje
en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila
določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Poljčane po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila
programov, uveljavljajo enkrat letno znižanje plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni
oziroma poškodbe ni obiskal vrtca neprekinjeno najmanj 20 delovnih dni vendar ne več kot
30 delovnih dni. Starši za neprekinjeno odsotnost plačajo 30 % plačila določenega z odločbo.
Občinska uprava Občine Poljčane na osnovi vloge ob predložitvi zdravniškega potrdila, izda
sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju
občine Poljčane, številka 900-0001/2014 (26-T12), z dne 2. 7. 2014.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati od 1. 7. 2016 dalje.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 11 dnevnega reda
Ocena izvajanja skupnega občinskega programa varnosti
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal mag. Robert Vrečko, inšpektor – vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Vinko Zobec, Andro Razboršek, Olga Žolger in župan.
G. Robert Vrečko je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
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Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme oceno izvajanja skupnega občinskega programa
varnosti občin Poljčane in Makole za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 13 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom-a dr. Jožeta Potrča
Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Kokot, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljali so: Franc Valand, Andro Razboršek, Vladimir Ganziti, Tomaž Kokot, Jožef
Kohne, Silvestra Samastur, Tomaž Marzidovšek, Karmen Furman, Olga Žolger, Vinko Zobec
in župan.
G. Vladimir Ganziti je predlagal, da se preberejo obrazložitve kandidatov.
V nadaljevanju je g. Tomaž Kokot, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja prebral obrazložitve kandidatov, ki so bile posredovane.
Župan prebere mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, pod številko 461, objavljeno na
spletni strani. V nadaljevanju je svetnika Tomaža Kokota opozoril, da bi se moral izločiti iz
vseh postopkov obravnave in odločanja v skladu s 37. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
Svetnica ga. Ana Lešnik, ki je bila tudi kandidatka za Svet zavoda Dom-a dr. Jožeta Potrča
Poljčane je ob 20.15 uri zapustila sejo.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr.
Jožeta Potrča Poljčane g. Tomaža Kokota.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 6 članov sveta (ga. Petra Urlep, g. Vladimir Ganziti, ga. Cvetka Poslek, g.
Viktor Pušaver, g. Vinko Zobec in g. Franc Valand).
Glasovanja se je VZDRŽAL en član sveta (g. Tomaž Kokot).
Sklep je bil sprejet.
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Po glasovanju ob 20.50 se vrne svetnica ga. Ana Lešnik.
K tč. 14 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Franc Valand
Pobuda: Izpostavil je izobešanje slovenske zastave ob državnem prazniku. Pove, da je bila
izobešena zastava na občinski zgradbi, na Domu krajanov, na osnovni šoli in na trgovini
Železnina, drugje pa zastav ni bilo. V nadaljevanju postavi vprašanje: Ali so ustanove dolžne
ob državnem prazniku izobesiti slovensko zastavo? Predlaga, da se pozove ustanove, naj
izobesijo zastave.
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Izpostavila je odcep za Križečo vas. Skupaj z občinskim uslužbencem je bilo skladno
soglasno dogovorjeno, kako se bo delo opravilo. Pove, da se je naredilo drugače. V primeru,
ko se naleti na spremembo je potrebno to povedati in zadevo razjasniti. Potrebno je najti
rešitev. Delo je bilo opravljeno neprofesionalno. Predlaga, da se na tem predelu odcep sanira.
V nadaljevanju je priložila slike dejanskega stanja odcepa za Križečo vas.
Pobuda: Predlagala je, da se neaktivnim vaškim odborom, kateri niso do dne, 31. 10. 2016
porabili sredstev namenjenih za delovanje vaških odborov, odvzame neporabljena sredstva in
se jih nameni aktivnim vaškim odborom.
Pobuda: Meni, da ni prav, da se ponekod ne pišejo zapisniki sej delovnik teles. Predlaga, da se
zapisnik napiše v roku petih delovnih dni po seji. Zapisnik se po e-pošti vroči: predsedniku
delovnega telesa, županu in direktorici občinske uprave.
Pobuda: Kako je možno v naselju Sp. Poljčane (pri gostilni Kleopatra) narediti prehod za
pešce? Predlaga, da se vloži vloga za odobritev.
Pobuda: Dne, 24. 6. 2016 je Ministrstvo za gospodarsko razvoj in tehnologijo objavilo Javni
razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.
Upravičeni prijavitelji do nepovratnih sredstev so samoupravne lokalne skupnosti (občine).
Rok za predložitev vlog za sofinanciranje je 25. 7. 2016. Meni, da je razpis zanimiv za našo
občino.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Zakaj še vedno ni bil objavljen Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2016?
Župan pove, da ga. Nataša Dvoršak še do danes nima rešenega statusa in opravlja dela samo
v polovičnem delovnem času. Vsekakor pa se bomo angažirali, da bo zadeva urejena.
Vprašanje: Ali se bo v letošnjem letu uredila javna razsvetljava pri coni umirjenega prometa
(lokalna cesta Zg. Poljčane – Sp. Poljčane) in razširila cona za umirjanje prometa na lokalni
cesti Zg. Poljčane – Sp. Poljčane (pred mrliško vežico)?
Župan pove, da je še potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za vode. Soglasje je potrebno
za postavitev droga javne razsvetljave v poplavnem področju reke Dravinje in s Študijo
dokazati, da ne bo vplivala na poplavno varnost v Dravinjski dolini.
Vprašanje: Kdaj bo javna razgrnitev OPN-ja?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da se zadeve odvijajo konstantno. Pripravilo se je okoljsko
poročilo za Občinski prostorski načrt občine Poljčane, ki se je posredovalo na Ministrstvo za
okolje in prostor v mnenje. Potrebna je bila dopolnitev okoljskega poročila na dveh
segmentih s področja agencije za vode in s področja narave. V nadaljevanju je podala kratko
obrazložitev v zvezi s poplavno študijo. Pove še, da se pričakuje javna razgrnitev v jesenskem
času. V nadaljevanju poda župan še kratko obrazložitev.
Pohvala: Pohvalil je pobudo go. Olge Žolger glede Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj
v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.
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Vprašanje: Ali je potrebno na območju Zbirnega centra v Zg. Poljčanah narediti dodatno
odvodnjavanje?
Župan pove, da je potrebno, strošek del bo znašal v višini 3.000 €.
G. Tomaž Marzidovšek
Pobuda: Predlaga, da g. Jernej Rak poda odgovor glede odcepa za Križečo vas. Pove, da se je
izkazalo v nedavnem neurju, da so bila dela nestrokovno izvedena.
G. Jernej Rak pove, da bo zaradi pomembnosti teme in zaradi časovne oddaljenosti dogodka
podal pisni odgovor do naslednje seje občinskega sveta.
Pobuda: Izpostavil je delo oziroma nedelo občinske uprave.
V nadaljevanju je ga. Karmen Furman podala obrazložitev glede samega dela občinske
uprave. V razpravi sta sodelovala Olga Žolger in župan.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Predlaga, da se pri razpisu Dopisne seje časovno ne omeji začetek glasovanja ampak
samo konec glasovanja.
Ga. Karmen Furman pove, da je ta postopek praktičen. Predvsem pa se je gledala praksa
ostalih občin.
Pobuda: Predlaga, da se pobrusijo, pobarvajo in prelakirajo leseni deli miz in klopi
namenjenih prireditvam.
Pobuda: Izpostavil je udarno luknjo pred železniškim prehodom ob Železniški postaji v
Poljčanah. Predlaga, da se zakrpa.
Pobuda: Pogreša odgovore na vprašanja in pobude, podanih na sejah.
Vprašanje: Ali se je izvedel ogled cest in vodotokov po neurju? Pove, da so ponekod zelo
slaba stanja.
Župan pove, da se je izvedel ogled.
Vprašanje: Ali je podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. podalo poročilo o odpravi napak na
vodovodnem sistemu, glede na posredovan seznam?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da se bodo napake odpravile v sklopu rednega vzdrževanja del po
pogodbi.
G. Viktor Pušaver
Vprašanje: Kako daleč je zadeva v zvezi z ureditvijo Vorančeve ulice?
Župan pove, da se čas izteka. Nadaljeval je, da se v tem tednu načrtuje še zadnji sestanek.
G. Tomaž Kokot
Vprašanje: Ali si je predsednik Komisije za okolje in prostor ogledal odcep za Križečo vas in
kakšno je njegovo strokovno mnenje o izvedenih delih?
G. Viktor Pušaver pove, da je potrebno odcep za Križečo vas nemudoma popraviti.
Vprašanje: Koliko sredstev se je namenilo za izvedbo odcepa za Križečo vas?
Pobuda: Predlagal je, da se uredijo notranja pravila. Tisi člani, ki so zadolženi za komisije, naj
v roku petih delovnih dni po seji pripravijo zapisnik in ga pošljejo v vednost predsedniku
komisije, direktorici občinske uprave in županu.
Ga. Ana Lešnik
Vprašanje: Ali je res, da se lahko neporabljena sredstva namenjena za delovanje vaških
odborov prenesejo v naslednje leto, iz lanskega leta v letošnje leto?
Župan pove, da se neporabljena sredstva namenjena za delovanje vaških odborov ne
prenašajo v naslednje leto.
G. Jožef Kohne
Pohvala: Pohvalil je na hitro urgiranje sanacij poškodb po neurju.
Vprašanje: Ali se bo naredila ograja pri ekološkem otoku v Zg. Poljčanah?
Vprašanje: Ali je možno, da se v naselju Sp. Brežnica umesti obrtna cona?
Župan pove, da ni možno.
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K tč. 15 dnevnega reda
Informacije
- vse svetnike je pozval k večji strpnosti in predvsem spoštujmo drug drugega,
- naslednja seja Občinskega sveta bo konec meseca septembra,
- v petek, dne 8. 7. 2016 bo tehnični pregled za objekt »Zbirni center za odpadke«.

S tem je bil izčrpan dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 21.45 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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