OBČINA POLJČANE
Občinski svet

17. redna seja Občinskega sveta,
2017

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 11. aprila
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
16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 14. 3. 2017
16. 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 12 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. G. Franc Valand, g. Vinko Zobec in g. Vladimir Ganziti so svojo odsotnost
opravičili. Seji so prisostvovali še: predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, zaposleni v občinski
upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Katja Pepelnak, Nataša Dvoršak, Klavdija Majer,
Renata Golob, Anita Gajšek in pri 6. točki dnevnega reda g. Jernej Lah, Plistor d.o.o., g.
Aleksander Dolenc, Radix d.o.o. in ga. Tamara Žajdela.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 14. 3. 2017.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2016
Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane
Energetska sanacija objektov v lasti Občine Poljčane – podrobna predstavitev projekta
pred podpisom konzorcijske pogodbe
7. Odgovori na vprašanja in pobude
8. Vprašanja in pobude
9. Informacije

Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2016
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala Katja Pepelnak.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto
2016.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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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
sta podala Klavdija Majer in župan.
Razpravljala sta Petra Urlep in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev
in sponzorstev v Občini Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se šesta točka dnevnega reda, Energetska sanacija
objektov v lasti Občine Poljčane – podrobna predstavitev projekta pred podpisom
konzorcijske pogodbe, prestavi in sicer postane osma točka dnevnega reda. Ostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Nato sledi.
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA:
Občinski svet sprejme predlog, da se šesta točka »Energetska sanacija objektov v lasti Občine
Poljčane – podrobna predstavitev projekta pred podpisom konzorcijske pogodbe«, prestavi in
sicer postane osma točka dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
Ga. Katja Pepelnak je ob 16.10 uri zapustila sejo.
K tč. 6 dnevnega reda (dnevni red – 7. točka)
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljali so: Tomaž Marzidovšek, Renata Golob, Andro Razboršek, Tomaž Kokot, Nataša
Dvoršak, Viktor Pušaver, Ana Lešnik in župan.
G. Tomaž Marzidovšek pričakuje odgovor na vprašanje s prejšnje seje. »Kako je z ureditvijo
križišča v Križeči vasi?«
G. Tomaž Kokot ni bil zadovoljen z odgovorom na vprašanje, ki ga je postavil. Razpravljali
so: Nataša Dvoršak, Tomaž Kokot in župan.
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K tč. 7 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Izpostavila je pometanje cest po zimski službi v ulici Prekomorske brigade. Predlaga,
da se pomete celotna ulica in ne samo začetek ulice.
Župan pove, da bo jutri obvestil Cestno podjetje Ptuj.
Pobuda: Izpostavila je Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in
spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane. V razpisu je potrebno natančno
definirati uro in kraj prispetja.
Župan pove, da bodo odločbe sledile. Upoštevane so bile vloge, ki so prispele v tajništvo
Občine Poljčane. Predlaga, da bi bilo potrebno razmisliti in sprejeti druge kriterije v
prihodnjem letu. Pove še, da je samo ena vloga prispela po pošti.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Olga Žolger, Tomaž Kokot, Jožef
Kohne, Klavdija Majer in župan.
G. Tomaž Marzidovšek
Pobuda: Opozoril je, da so ga manjši kmetje opozorili, da nekateri, ki so se prijavili na razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini
Poljčane niso bili uspešni in ne dobijo sredstev. Menijo, da so bili v preteklosti po starem
pravilniku bolj sorazmerno upravičeni do finančnih sredstev, ne glede na časovno oddajo
vloge od trajanja razpisa. V nadaljevanju je postavil vprašanje: Ali imajo prednost in več
možnosti za pridobitev finančnih sredstev tisti, ki prej oddajo vlogo? Če je temu tako,
predlaga, da se pravilnik spremeni. Meni, da bi bilo potrebno med vse, ki oddajo vlogo na
razpis in izpolnjujejo pogoje sorazmerno porazdeliti sredstva.
Župan poda kratko obrazložitev prvega, drugega in tretjega ukrepa. Pove, da tisi, ki v
letošnjem letu dobi finančna sredstva v višini 5.000 €, drugo leto nima pravice kandidirati iz
tega ukrepa katerega je dobil finančna sredstva.
Vprašanje: Prosi za izpisek, kdo je v zadnjih šestih letih dobil finančna sredstva za ohranjanje
in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane in kolikšen znesek?
Vprašanje: Postavil je vprašanje, glede zemljišč za podvoz Poljčane. Zanima ga, če so vsi
lastniki podpisali pogodbe.
Župan pove, da še morata dva lastnika zemljišč podpisati pogodbo.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Izpostavil je primere: Ipšek, Rupnik in Pirš. Predlaga, da se pristopi k reševanju
zadev pravočasno. Meni, da tako v bodoče ne bi imeli težav z izvajanjem.
Pobuda: Pove, da se je pred leti izdelala Vizija in strategija Občine Poljčane. V viziji so bili
opredeljeni cilji, da se bo vsako leto seznanilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih. V
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nadaljevanju postavi vprašanje: Ali je še to aktualno? Predlaga, da g. Mažgon predstavi, kako
se je vložen denar obrestoval in investiral v sami razvojni strategiji Občine Poljčane.
Župan pove, da je predhodno potrebno izvesti ankete.
Pobuda: Apelira na župana, da bi se izgradilo tenis igrišče.
Župan pove, da bomo v letošnjem letu opustili eno tenis igrišče in dva pripravili za igro. V
obdobju dveh, treh let bi tenis igrišča prestavili v center, zraven vseh športnih igrišč.
Pohvala: Pohvalil je pobudo za izvedbo parcelacije na bazenskem kompleksu. Meni, da je
potrebno čim prej realizirati.
Župan pove, da je ideja zanimiva. O individualni stanovanjski gradnji ne more odločati sam,
potrebno je narediti OPPN. Stanovanjska gradnja je na tem območju možna.
G. Andro Razboršek
Pobuda: Izpostavil je problematiko deponije na bazenskem kompleksu. Na Komisiji za
gospodarstvo in kmetijstvo je bil soglasno sprejeti sklep, da se deponija odstrani v roku
tridesetih dni. Pove, da deponija kazi izgled kraja in predlaga, da se deponija odstrani pred
prihajajočimi prazniki.
Župan pove, da bo jutri preveril, če je g. Jernej Rak obvestil pristojne.
Pobuda: Ponovno je izpostavil rušitev Perhavčeve kmetije, ki kazi izgled.
Župan pove, da je Direkcija v intenzivnih pogovorih z g. Kegujem. Kako daleč so dogovori oz.
aktivnosti v zvezi z Perhavčevo kmetijo pa nima informacij.
K tč. 8 dnevnega reda (dnevni red – 6. točka)
Energetska sanacija objektov v lasti Občine Poljčane – podrobna predstavitev projekta
pred podpisom konzorcijske pogodbe
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal župan,
nato pa pozval naprej g. Aleksandra Dolenca, Radix d.o.o., go. Tamaro Žajdela in g. Jerneja
Laha, Plistor d.o.o.
Razpravljali so: Petra Urlep, Ana Lešnik, Andro Razboršek, Jožef Kohne, Olga Žolger,
Tomaž Kokot,Viktor Pušaver in župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
G. Jožef Kohne
Pri gradbenih ukrepih za Glasbeno šolo Poljčane se črta: »stavbno pohištvo«.
G. Andro Razboršek
Potrebno je preveriti zmogljivost priključne moči za omenjene objekte.
Obrazložitve v razpravi so podali: g. Aleksander Dolenc, ga. Tamara Žajdela in g. Jernej Lah.
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Ga. Klavdija Majer je ob 18.14 uri zapustila sejo.
Po končani razpravi je župan umaknil predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA ŠT 2:
Občinski svet Občine Poljčane soglaša s podpisom konzorcijske pogodbe za projekt
»Energetska sanacija objektov v lasti Občine Poljčane«.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT 1:
Občinski svet Občine Poljčane je seznanjen s projektom »Energetska sanacija objektov v
lasti Občine Poljčane«.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- naslednja seja Občinskega sveta bo sklicana v sredini meseca maja.

S tem je bil izčrpan dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 19.20 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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