OBČINA POLJČANE
Občinski svet

14. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 13.
decembra 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
13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 13. 12. 2016
13. 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 13 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Olga Žolger se je svetnikom in svetnicam pridružila ob 16.16 uri in g.
Slavko Kodrič ob 16.39 uri. Seji so prisostvovali še: predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, ga.
Mojca Vtič, Barbara Furman, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman,
Katja Pepelnak, Nataša Dvoršak, Renata Golob, Klavdija Majer, Jernej Rak, Anita Gajšek, pri
5. točki dnevnega reda g. Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane,
pri 6. točki dnevnega reda ga. Jerneja Zorko, Komunala d.o.o. Slov. Bistrica in dva
predstavnika zainteresirane javnosti.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 25. 10. 2016.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2017
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leta 2017 2020 za občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica, Rače – Fram
7. Premoženjsko pravna zadeva:
- predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 775/9 in
773/26, obe k.o. Pekel
8. Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Poljčane
9. Odgovori na vprašanja in pobude
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije

Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

K tč. 4 dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2017
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Katja Pepelnak in župan.
Razpravljali so: Tomaž Marzidovšek, Tomaž Kokot, Ana Lešnik, Olga Žolger, Vinko Zobec,
Franc Valand, Jožef Kohne, Andro Razboršek in Viktor Pušaver.
Obrazložitve v razpravi so podali: župan, Renata Golob, Nataša Dvoršak in Jernej Rak.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
G. Tomaž Marzidovšek
- ureditev prehodov za pešce na avtobusnih postajališčih v naseljih Novake in Globoko;
- ureditev širokopasovnega internetnega omrežja – optike, ob predelih, kjer to ni
zagotovljeno (Studenice, Stanovsko);
- saniranje meandrov na strugi reke Dravinje;
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-

predlaga, da se stara šola v Studenicah proda, sredstva se naj namenijo za nakup
samostana v Studenicah.

G. Tomaž Kokot
- ureditev objekta ob glavni cesti pod Arzenški;
- povišanje postavke 14211 Subvencioniranje malega gospodarstva;
- povišanje postavke 11211 Podpora kmetijstvu in živilstvu.
Ga. Ana Lešnik
- predlaga, da se za objekt stara šola v Studenicah določi vsebina.
G. Vinko Zobec
- predlaga, da se bolj konkretno sanira objekt Razvojni center narave;
- na postavkah 132101, 132102, 132103, 132104, 132105, 132106, 132107 in 132108
se črta stavek:«Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov.«;
- ureditev starejšega dela žarnega zidu na pokopališču v Zg. Poljčanah;
- vključitev sredstev v proračun za odkup zgradbe – Papić v Studenicah.
G. Franc Valand
- predlaga, da se obnovi mrliška vežica v Zg. Poljčanah;
- povišanje postavke 18441 Sofinanciranje društva upokojencev (iz 1.420 € na 2.000 €).
G. Jožef Kohne
- vključitev sredstev v proračun za osvetlitev nogometnega igrišča;
- predlaga nakup propadajočega objekta zraven zgradbe »bivše pošte.«
G. Andro Razboršek
- povišanje postavke za gospodarstvo;
- vključitev sredstev v proračun za nakup štirih nogometnih golov za potrebe
Nogometne šole;
- predlaga ureditev mrliške vežice v Poljčanah za opravljanje cerkvenih obredov in
nakup »križa« za opravljanje cerkvenega obreda;
- predlaga, da se uredi rekuperacija v Razvojnem centru narave;
- predlaga, da se uredi dostop za invalide do prvega nadstropja občinske zgradbe;
- ureditev objekta »stara Perhavčeva domačija«, predlaga odkup zemljišča.
G. Viktor Pušaver
- ukinitev sredstev namenjenih za postavitev hitrostnih ovir v Partizanski ulici.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep o izvedbi javne razprave o Predlogu proračuna
Občine Poljčane za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane. V
nadaljevanju pove, da je ga. Melanija Perdan Potočnik odstopila iz članstva v Nadzornem
odboru Občine Poljčane.
Razpravljali so: Ana Lešnik, Olga Žolger, Viktor Pušaver, Petra Urlep, Tomaž Kokot,
Vladimir Ganziti, Vinko Zobec, Franc Valand in župan.
G. Bojan Podgornik je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
Ga. Ana Lešnik je predlagala, da Nadzorni odbor Občine Poljčane predloži program dela.
G. Franc Valand je opozoril na napake pri navajanju letnic. V nadaljevanju je predlagal, da g.
Bojan Podgornik razmisli o odstopu predsedniškega mesta.
Župan predlaga, da Nadzorni odbor Občine Poljčane na eni izmed prihodnjih sej poda
poročilo o opravljenem delu in program dela.

K tč. 6 dnevnega reda
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leta 2017 2020 za občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica, Rače – Fram
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Jerneja Zorko, Komunala d.o.o. Slov. Bistrica.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Andro Razboršek, Vinko Zobec, Ana Lešnik in župan.
Ga. Jerneja Zorko je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
G. Vinko Zobec predlaga, da se poveča preglednost danega zapisa pri tabelah. Takrat kadar
prehajajo tabele v naslednje strani se naj vključijo naslovi vrstic. V nadaljevanju predlaga, da
se v gradivu na strani 42, v deveti vrstici popravi ime in priimek in se pravilno zapiše »tip«.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode za leta 2017 – 2020 za občino Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

K tč. 7 dnevnega reda
Premoženjsko pravna zadeva: - predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri
nepremičninah parc. št. 775/9 in 773/26, obe k.o. Pekel
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Renata Golob.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra pri nepremičninah z ID
- 779-775/9-0 (parc. št. 775/9, zemljišče v izmeri 13 m2, k.o. 779 – Pekel) in
- 779-773/26-0 (parc. št. 773/26, zemljišče v izmeri 489 m2, k.o. 779 – Pekel).
2. člen
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Poljčane po uradni dolžnosti izda
ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 8 dnevnega reda
Kadrovske zadeve: - imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine
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: Vinko Zobec, Franc Valand, Tomaž Kokot in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
Poljčane go. Karmen Purg, stan. Kajuhova ulica 6, Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
Poljčane g. Primoža Obrehta, stan. Ul. Prekomorske brigade 6, Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 9 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Silvestra Samastur in župan.
G. Tomaž Kokot ni bil zadovoljen z odgovorom na vprašanje, ki ga je postavil, zato je
vprašanje ponovno postavil. Ali je bil zbirni center za odpadke v Zg. Poljčanah zgrajen in
dokončan tako, kot je bil sprejet v DIIP-u? Predlaga, da se poda pisni odgovor.

K tč. 10 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Franc Valand
Pobuda: Pove, da turistično društvo v Poljčanah ne deluje več. Ali ima občina kakšne
možnosti, da spodbudi delovanje društva na področju turizma?
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Izpostavila je samostan v Studenicah. Meni, da je idealna priložnost, da zaživi.
Potrebno je pripraviti projekt.
Pohvala in pobuda: Pohvalila je idejno zasnovo centra Poljčan. V nadaljevanju je še
izpostavila propadajočo zgradbo v centru Poljčan (stari hotel).
Pobuda: Izpostavila je problematiko živih mej po ulicah. Predlaga, da se opravi ogled in
preveri stanje živih mej.
Pobuda: Izpostavila je označevalne table ob državnih cestah ob vstopu v občino Poljčane.
Meni, da so neustrezne.
Pobuda: Predlaga, da se kot prioriteta uredi prodaja bazenskega kompleksa.
G. Tomaž Marzidovšek
Pobuda: Predlaga, da se v mesečni koledar vpišejo vsi objavljeni razpisi in javne razgrnitve.
Župan pove, da je bilo do sedaj vse objavljeno.
Vprašanje: Ali je res, da je vaški odbor Križeča vas porabil sredstva za okrasitev vasi? Meni,
da se mu ne zdi primerno.
Župan pove, da je res.
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G. Vinko Zobec
Pohvala: Pohvalil je obnovo stopnic v občinsko zgradbo, ki omogoča dostop invalidom.
Pobuda: Izpostavil je pročelje stopnic v občinsko zgradbo. Predlaga, da se obleče s kamnom.
Pobuda: Predlaga, da se iz plakatnih mest odstranijo obvestila izpred petnajstih let.
Vprašanje: Zakaj so bile letos Odločbe o odmeri nadomestila za stavbno zemljišče izdane
tako pozno?
Vprašanje: Kako daleč je s projektom Obvoznica Sp. Brežnica in Podvoz center Poljčan?
Župan pove, da se za obvoznico in podvoz odkupujejo zemljišča. Ljudje so že podpisali
pogodbe. Projekt je še vedno v fazi revizije, dva ponudnika sta se pritožila, vse postopke
vodijo na nivoju Direkcije RS za infrastrukturo.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Kako je z reklamiranjem, objavami oziroma oglasi v telovadnici OŠ? Pove, da je
Nogometna šola Poljčane hotela postaviti pano, vendar je prišlo do nasprotij.
G. Vinko Zobec pove, da so do sedaj oglaševali podjetniki. Letno oglaševanje znaša 100 €.
G. Tomaž Kokot
Vprašanje: Ali je kaj novega glede razlastitvenega postopka »Ipšek«?
Župan pove, da ni nič novega.
K tč. 11 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne seznanil o tem, kaj se dogaja na eni izmed javnih poti števila 947391
(javna pot mimo blokov – Kajuhova ulica). Pove, da bo potrebno sprejeti ali se s
kategorizacije predmetne ceste izkazuje javni interes. Za kategorizacijo občinskih cest
ni meril, zato se bo zadolžilo Komisijo za okolje in prostor, da bo ta merila pripravila
še v letošnjem letu. Ta merila bomo obravnavali na naslednji seji občinskega sveta. V
nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Viktor Pušaver, Andro
Razboršek, Tomaž Kokot in župan.
Župan je podal občinskemu svetu v glasovanje ali se strinja, da se poda beseda
g. Edvardu Gajsu.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Župan je k besedi povabil g. Edvarda Gajsa, da poda obrazložitev.
-

od dne, 15. 12. 2016 do dne, 17. 12. 2016 bo potekala predbožična tržnica.

Ga. Olga Žolger:
- je vse prisotne povabila na božični koncert dne, 18. 12. 2016.
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S tem je bil izčrpan dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 19.27 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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