OBČINA POLJČANE
Občinski svet

16. redna seja Občinskega sveta,
2017

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 14. marca
2017 - 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
15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 14. 3. 2017
15. 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. G. Viktor Pušaver se je svetnikom in svetnicam pridružila ob 16.04 uri. Seji
so prisostvovali še: predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, ga. Barbara Furman, zaposleni v
občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Jernej Rak, Anita Gajšek, pri 9. točki
dnevnega reda g. Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane, pri 10.
točki dnevnega dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž, Energetska agencija za Podravje in pri 13.
točki dnevnega reda mag. Francka Mravlje, ravnateljica Osnovne šole Kajetana Koviča
Poljčane.
Župan preda besedo g. Jerneju Raku, ki obvesti občinski svet, da s 17. 3. 2017 odhaja iz
občine.
G. Jernej Rak je ob 16.03 uri zapustil sejo.
Nato sledi.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
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Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 25. 1. 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna
Občine Poljčane
Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini
Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov
turističnih društev na območju Občine Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
društev iz proračuna Občine Poljčane
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
Poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis
za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri
obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini
Poljčane
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2017
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017
Letno poročilo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane za leto 2016
Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Vrtec »Otona
Župančiča« Slovenska Bistrica
- imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica
- imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica
- imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane
- soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica
Odgovori na vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude
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17.

Informacije

Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 15. 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
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine
Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Razpravljali so: Petra Urlep, Jožef Kohne, Silvestra Samastur, Franc Valand, Vinko Zobec,
Olga Žolger in župan.
Obrazložitve v razpravi je podal župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
Ga. Silvestra Samastur
V 9. členu se beseda »sebi« popravi in pravilno zapiše: »sebe«.
G. Vinko Zobec
V 7. členu se beseda »pozove« popravi tako, da se pravilno zapiše: »povabi«.
V 7. členu se besedi »v pozivnem roku« popravijo tako, da se pravilno zapišejo: »v
določenem roku«.
V 7. členu se besedilo »odzvali na poziv« popravi tako, da se pravilno zapiše: odgovorili na
povabilo«.
V 10. členu se črta beseda »komisija«. Stavek se pravilno zapiše tako, da se glasi: »Izvajanje
programov spremlja občinska uprava«.
V nadaljevanju župan poda krajšo obrazložitev k predlogu sprememb pravilnika.
V 1. členu se črta beseda »merila« tako, da se glasi stavek: »S tem pravilnikom se določajo
pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih za
programe in projekte društev, združenj, zvez, klubov, agencij in drugih organizacij (v
nadaljevanju besedila »druga društva«), ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina
Poljčane in jih ostali pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine
Poljčane ne opredeljujejo«.
V 5. členu se črta stavek »realizaciji programov za preteklo leto ter načrt aktivnosti za tekoče
leto« tako, da se glasi: »občinski upravi morajo vsako leto redno dostavljati poročila o izvedbi
programov, ki so predmet sofinanciranja iz občinskih sredstev«.
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V 6. členu se doda besedilo »pa obvestilo o javnem razpisu« tako, da se glasi stavek: »Javni
razpis se po sprejemu občinskega proračuna objavi na spletni strani, v enem javnem mediju pa
obvestilo o javnem razpisu«.
V 6. členu se črta besedilo »in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa« tako,
da se glasi stavek: »Rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni«.
V 8. členu se doda beseda »merila« tako, da se glasi stavek: »merila in pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji«.
V 9. členu se stavek »Člani komisije izmed sebi imenujejo predsednika, o poteku dela
komisija vodi zapisnik« tako, da se glasi stavek: »Člani komisije izmed sebe imenujejo
predsednika. O poteku dela komisija vodi zapisnik«.
V 10. členu se črta četrta točka »terminski plan porabe sredstev«.
V 10. členu se črta besedilo »določenih v pogodbi preteklega leta« tako, da se glasi stavek:
»Društva morajo enkrat letno, do konca meseca februarja, poročati občinski upravi o
izvedenih aktivnostih oziroma programih, ki so predmet sofinanciranja iz občinskih sredstev«.
V 11. členu se doda besedilo »in nadzorni odbor« tako, da se glasi stavek: »Nadzor nad
izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvajata občinska uprava
in nadzorni odbor«.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Petra Urlep in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
drugih društev iz proračuna Občine Poljčane s prej predlaganimi predlogi.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 5 dnevnega reda
Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Razpravljali so: Franc Valand, Tomaž Kokot, Olga Žolger, Karmen Furman, Petra Urlep,
Viktor Pušaver, Vinko Zobec, Jožef Kohne in župan.
Glede na razpravo predsedujoči predlaga, da se točka umakne in se obravnava na naslednji
seji.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
svet
Občine
Poljčane
umakne
Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev
Občinski
in sponzorstev v Občini Poljčane in se obravnava na naslednji seji.
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Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Župan
V 1. členu se črta besedilo »Za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (v nadaljevanju ZKD),
katere člani so tudi kulturna društva Občine Poljčane in za sofinanciranje Javnega sklada za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) Slovenska Bistrica, se v vsakoletnem proračunu
Občine Poljčane zagotavljajo posebna sredstva«.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
1. PREDLOG SKLEPA
V 1. členu se črta besedilo »Za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (v nadaljevanju ZKD),
katere člani so tudi kulturna društva Občine Poljčane in za sofinanciranje Javnega sklada za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) Slovenska Bistrica, se v vsakoletnem proračunu
Občine Poljčane zagotavljajo posebna sredstva«.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčan,
skupaj s prej izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov
turističnih društev na območju Občine Poljčane
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Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Župan
V 1. členu se črta stavek »Za financiranje Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica in
Štajerske turistične zveze se v vsakoletnem proračunu Občine Poljčane zagotavljajo posebna
sredstva«.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
1. PREDLOG SKLEPA
V 1. členu se črta stavek »Za financiranje Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica in
Štajerske turistične zveze se v vsakoletnem proračunu Občine Poljčane zagotavljajo posebna
sredstva«.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov turističnih društev na območju Občine Poljčane, skupaj s prej
izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
društev iz proračuna Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Župan
V 4. členu se črta drugi odstavek »Pravilnik posebej določa financiranje območnega združenja
Rdečega križa Slovenije, Slovenska Bistrica in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in
starše Maribor«.
Naziv poglavja V. se črta »V. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
OZRKS SLOVENSKA BISTRICA IN SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR«.
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V celoti se črta 18. člen »Za sofinanciranje Območnega združenja Rdečega križa Slovenije,
Slovenska Bistrica in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor se v
vsakokratnem proračunu Občine Poljčane zagotavljajo posebna sredstva«.
Razpravljali so: Andro Razboršek, Olga Žolger, Tomaž Kokot, Karmen Furman, Vinko Zobec
in župan.
Nato sledi.
1. PREDLOG SKLEPA
V 4. členu se črta drugi odstavek »Pravilnik posebej določa financiranje območnega združenja
Rdečega križa Slovenije, Slovenska Bistrica in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in
starše Maribor«.
Naziv poglavja V. se črta »V. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
OZRKS SLOVENSKA BISTRICA IN SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR«.
V celoti se črta 18. člen »Za sofinanciranje Območnega združenja Rdečega križa Slovenije,
Slovenska Bistrica in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor se v
vsakokratnem proračunu Občine Poljčane zagotavljajo posebna sredstva«.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane, skupaj s prej
izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 9 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.
Razpravljali so: Franc Valand, Ana Lešnik, Tomaž Kokot, Olga Žolger, Petra Urlep, Vinko
Zobec, Viktor Pušaver in župan.
G. Bojan Podgornik je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
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Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
Ga. Ana Lešnik je predlagala, da nadzorni odbor prioritetno pripravi Poročilo o zaključnem
računu za leti 2014 in 2015.
G. Vinko Zobec je predlagal, da občinski svet sprejme sklep za razrešitev predsednika
nadzornega odbora.
Župan pove, da po statutu občine občinski svet ne more razrešiti predsednika nadzornega
odbora.
G. Franc Valand je predlagal, da občinski svet razreši člana g. Bojana Podgornika iz
nadzornega odbora.
V nadaljevanju je župan pozval g. Bojana Podgornika, da odstopi kot predsednik iz
nadzornega odbora.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine
Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ob 18.20 je predsedujoči odredil dvajsetminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.40 uri.
Navzočih je bilo 15 svetnikov in svetnic, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane:
Karmen Furman in Anita Gajšek.
K tč. 10 dnevnega reda
Poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za
izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in
vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje 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: Franc Valand, Viktor Pušaver, Olga Žočger, Tomaž Kokot, Jožef Kohne,
Vinko Zobec, Andro Razboršek in župan.
Besedo je želel g. Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane in na
pobudo župana mu je svet dal besedo.
G. Bojan Podgornik je ob 19.21 uri zapustil sejo.
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Ga. Vlasta Krmelj je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s Poročilom Strokovne komisije za pregled in
presojo ponudb, prispelih na javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno
obdobje v Občini Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 11 dnevnega reda
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2017
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane
za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 12 dnevnega reda
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Župan
V celoti se črta besedilo »1.1. Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica
Sofinancira se delovanje območne Turistične zveza Slovenska Bistrica, ki opravlja neprofitno
dejavnost in vključuje turistična društva s sedežem na območju Občine Poljčane. Sredstva se
razdelijo na podlagi načrta in plana aktivnosti za leto 2017 in se nakažejo na podlagi pogodbe
ter zahtevka s priloženimi pisnimi dokazili o upravičenosti sredstev. Zveza mora za
pridobitev predvidenih sredstev kandidirati na javnem razpisu«.
in
»1.2. Sofinanciranje Štajerske turistične zveze
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Sofinancira se delovanje Štajerske turistične zveze, ki opravlja neprofitno dejavnost in izvaja
dejavnosti in programe za krepitev turistične društvene dejavnosti turističnih društev na območju
Štajerske Sredstva se razdelijo na podlagi načrta in plana aktivnosti za leto 2017 in se
nakažejo na podlagi pogodbe ter zahtevka s priloženimi pisnimi dokazili o upravičenosti
sredstev. Zveza mora za pridobitev predvidenih sredstev kandidirati na javnem razpisu«.
tako, da se nadomesti: »1.1. Sofinanciranje turističnih zvez
Sofinancira se delovanje turističnih zvez, ki vključujejo turistična društva s sedežem na
območju Občine Poljčane ali izvajajo dejavnosti in programe za krepitev turistične društvene
dejavnosti turističnih društev.
Sredstva se razdelijo na podlagi načrta in plana aktivnosti za leto 2017 in se nakažejo na
podlagi pogodbe ter zahtevka s priloženimi pisnimi dokazili o upravičenosti sredstev. Zveza
mora za pridobitev predvidenih sredstev kandidirati na javnem razpisu«.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 13 dnevnega reda
Letno poročilo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane za leto 2016
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala mag. Francka Mravlje, ravnateljica Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Tomaž Marzidovšek, Vinko Zobec, Ana Lešnik, Andro
Razboršek in župan.
Ga. Francka Mravlje je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s poročilom javnega zavoda Osnovna šola
Kajetana Koviča Poljčane za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 14 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Vrtec »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica
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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, Petra Urlep, Tomaž Kokot in župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
G. Vinko Zobec predlaga, da se imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, go. Klavdija Majer.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Vrtec
»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, go. Natašo Krajnc, Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 6 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
- imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica
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, Petra Urlep, Tomaž Kokot in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, go. Vero Marovt, Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
- imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica
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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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica go. Olgo Žolger, Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasov nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
- imenovanje nadomestnega člana 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: Vladimir Ganziti, Olga Žolger in župan.
G. Vladimir Ganziti je predlagal, da se prebere obrazložitev predlagane kandidatke.
V nadaljevanju je g. Tomaž Kokot, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja prebral obrazložitev kandidatke, ki je bila posredovana.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
Poljčane go. Terezijo Horvat, Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasov nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k imenovanju Patricije Breznikar za direktorico
javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Navzočnost je priglasilo 1 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 15 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. Vinko Zobec ni zadovoljen z odgovorom glede robnikov. Razpravljali so: Vinko Zobec in
župan.
Ga. Olga Žolger ni zadovoljna z odgovorom na pobudo, ki jo je podala. Predlaga, da se za to
zemljišče naredi razpis za prodajo. V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so sodelovali
Olga Žolger, Andro Razboršek in župan.
K tč. 16 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Viktor Pušaver
Pobuda: Predlaga, da se popravijo nihajna vrata na mrliški vežici v Poljčanah, opremijo se naj
s samozapiralom.
G. Franc Valand
Pripomba in vprašanje: Izpostavil je problematiko glede pasjih iztrebkov po poteh in
pločnikih v zimskem času. Sprehajalci psov ne pobirajo pasjih iztrebkov. Koliko je bilo
izdanih opozoril in kazni glede pasjih iztrebkov?
G. Andro Razboršek predlaga, da problematiko rešimo na prijaznejši način do občanov.
Predlaga, da se postavijo opozorilne table.
Ga. Olga Žolger
Pobuda in vprašanje: Predlaga, da se občinski svet seznani glede Telekomunikacijskega
omrežja. Kolikšen je bil znesek financiranja naše občine?
Pobuda: Slaba kadrovska zasedba zaradi bolniških odsotnosti se že dalj časa pojavlja,
predvsem na okolju. Na to se ne da vplivati. Izpostavila je razpis za zaposlitev kadrovika, ki
ga je zasledila, in predlagala, da se zaposlitev kadrovika nadomesti z zaposlitvijo na okolju in
prostoru, če je to mogoče, saj meni, da zaposlitev kadrovika ni potrebna.
G. Tomaž Marzidovšek
Vprašanje: Priporočilo k spomladanski čistilni akciji. Ali se bo na območju naše občine
pristopilo k čistilni akciji?
Vprašanje: Kako je z ureditvijo križišča v Križeči vasi?
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Vprašanje: Kaj se dogaja z javnim razpisom za širokopasovni internetni dostop?
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Ali je kaj novega glede razlastitvenega postopka »Ipšek«?
Vprašanje: Ponovno sprašuje, kdaj bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane?
Vprašanje: Izpostavil je delo samih komisij ob odhodu g. Jerneja Raka. Ali lahko predsednik
oziroma podpredsednik sam skliče sejo komisije?
Župan pove, da je Jernej Rak poročal, da so komisije opravile svoje delo.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Pove, da ima Evropa odprt zunanji razpis za izgradnjo brezžičnega internetnega
omrežja.
Vprašanje: Ponovno je postavil vprašanje, ali je bil zbirni center za odpadke v Zg. Poljčanah
zgrajen in dokončan tako, kot je bil sprejet v DIIP-u?
Pobuda: Pri iskanju novega kandidata na delovno mesto za okolje in prostor predlaga dobro
izbiro. Meni, da mora izbrani kandidat delovati v dobrobit občine in krajanov.
G. Vinko Zobec
Pohvala: Pove, da je zbirni center za odpadke v Zg. Poljčanah več kot opravičil investicijo.
Krajani množično vozijo in odlagajo odpadke v zbirni center.
V nadaljevanju g. Vinko Zobec podpre pobudo g. Tomaža Marzidovška, da se pristopi k
čistilni akciji.
Pobuda: Predlaga, da se v mrliški vežici v Poljčanah izvede rešitev za opravljanje cerkveno
pogrebnih obredov. Pripravi se naj razpis za izdelavo idejne zasnove in ob koncu razpisa
podeli minimalna finančna nagrada za najboljšo rešitev.
Vprašanje: V kakšni fazi je projekt Obvoznica Sp. Brežnica in Podvoz center Poljčan?
Župan pove, da je bila opravljena revizija. Pogodba s strani ponudnika še ni bila podpisana.
K tč. 17 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne seznanil, da se je na Občino oglasil stanovalec o katerem je bilo govora
na prejšnji seji. Zatrdil je, da on ni tisti, ki zadeve prijavlja in fotografira. V
nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so sodelovali Tomaž Kokot, Viktor
Pušaver, Andro Razboršek, Franc Valand in župan.
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S tem je bil izčrpan dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 21.00 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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