OBČINA POLJČANE
Občinski svet

13. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 25. oktobra
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
12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 25. 10. 2016
12. 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 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Ana Lešnik je svojo odsotnost opravičila. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen
Furman, Katja Pepelnak, Nataša Dvoršak, Renata Golob in Jernej Rak. in pri 6. točki
dnevnega reda g. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o. in Marjeta Stefanovski,
OKP Rogaška Slatina d.o.o.
G. Viktor Pušaver postavi vprašanje: Zakaj ni na dnevnem redu poročila nadzornega odbora?
Župan pove, da je g. Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora ta teden odsoten.
Poročilo bo predstavljeno na naslednji seji občinskega sveta.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 27. 9. 2016.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
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ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Župan pove, da zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih, ni bilo mogoče odgovoriti na
vprašanja. Bodo pa odgovori na vsa vprašanja podani do naslednje seje.

K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dnevni red
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za
komunalne in druge storitve, d.o.o. – II. obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2016
Potrditev cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja –
oskrba s pitno vodo
Vprašanja in pobude
Informacije

Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za
komunalne in druge storitve, d.o.o. – II. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Karmen Furman.
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 II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2016
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Katja Pepelnak.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Viktor Pušaver, Olga Žolger, Tomaž Marzidovšek, Andro
Razboršek in Jožef Kohne.
G. Jožef Kohne
1. PREDLOG SKLEPA
V 1. členu XII. točke se stavek: »STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2012) popravi in pravilno zapiše: STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2015).«
Obrazložitve v razpravi so podali: Renata Golob, Katja Pepelnak, Nataša Dvoršak, Karmen
Furman, Jernej Rak in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Poljčane za leto 2016 – skrajšani postopek

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2016,
ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2016, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2016
(priloga 1) in
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2016
(priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2016, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2016 (priloga 3) in
2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2016 (priloga 4).
II.
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Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2016.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 6 dnevnega reda
Potrditev cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja –
oskrba s pitno vodo
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala g. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o. in župan.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Viktor Pušaver, Vinko Zobec, Tomaž Kokot, Andro Razboršek
in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala g. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o. in
Marjeta Stefanovski, OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet Občine Poljčane potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske javne
službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli,
Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica ( del KS Laporje)
in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo:
Cena omrežnine: 7,1196 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena vodarine: 0,5874 EUR/m³ (brez DDV)
II.
Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 1. 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta (g. Jožef Kohne).
Sklep je bil sprejet.

K tč. 7 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Jožef Kohne
Pobuda: Predlaga, da se naredijo talne označbe na odcepu Stara vas proti Stanovskemu.
Ga. Nataša Dvoršak pove, da Direkcija RS za ceste ni podala nobenega predloga.
V nadaljevanju župan predlaga, da Komisija za okolje in prostor poda predlog.
Vprašanje: Ob kateri uri bo jutri potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Centralna čistilna naprava občine Poljčane?«
Župan pove, da ob 16. uri.
G. Andro Razboršek
Pohvala: Pohvala, da se je pričelo z deli javne razsvetljave na lokalni cesti Zg. Poljčane – Sp.
Poljčane.
Vprašanja: Kako je s pobudo glede postavitve hitrostnih ovir pri Osnovni šoli Poljčane?
Koliko hitrostnih ovir se bo postavilo in kje? Koliko bo znašal strošek postavitve hitrostnih
ovir?
Župan pove, da Direkcija RS še ni podala soglasja. Postavile se bodo tri hitrostne ovire.
Skico postavitve hitrostnih ovir lahko objavimo na spletni strani občine.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Opozoril je na pocinkane cevi na območju Zg. Poljčan. Predlaga, da se zamenjajo.
V nadaljevanju je g. Andro Razboršek še opozoril na azbestne cevi v Lušečki vasi. Predlaga,
da se zamenjajo.
Vprašanje: Ali je bil vložen razlastitveni postopek (Vorančeva ulica)?
Župan pove, da je bil vložen razlastitveni postopek.
G. Vinko Zobec
Pohvala: Pohvalil je novo ureditev pri pokopališču v Zg. Poljčanah. Odstranitev cipres in
nova zasaditev tis.
Pobuda: Izpostavil je starejši del žarnega zidu na pokopališču v Zg. Poljčanah. Pove, da je na
nekaterih delih že v zelo slabem stanju. Predlaga, da se sanira. Meni, da je bila na novem
delu žarnega zidu sanacija uspešna, predlaga, da se pristopi k sanaciji starejšega dela žarnega
zidu na podoben način.
Pobuda: Predlaga, da se popravi podlaga za tlakovce pred novim delom žarnega zidu na
pokopališču v Poljčanah.
Pobuda: Predlaga, da se določi skrbnika za defibrilatorje.
G. Slavko Kodrič
Vprašanje: Ali je kaj novosti glede boljše internetne dostopnosti v naseljih Novake in Krasna?
V nadaljevanju je ga. Olga Žolger postavila vprašanje: Ali je kaj novosti glede
Telekomunikacijskega omrežja?
Župan pove, da potekajo pogovori in aktivnosti.
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K tč. 7 dnevnega reda
Informacije
- dne, 29. 10. 2016, ob 13. uri bo potekala vaja: »Potres«. Namenjena je praktičnemu
prikazu reševalnih postopkov in opreme enot v skupnem delovanju v primeru potresa.
- naslednja seja Občinskega sveta bo sklicana po dvajsetem novembru.
S tem je bil izčrpan dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 17.50 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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