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O b č i n s k i s v e t
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
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e-mail: obcina@poljcane.si

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 20. 6. 2017
17. 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. Silvestra Samastur je svojo odsotnost opravičila. Seji so prisostvovali
še: zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Nataša Dvoršak, Klavdija Majer, Vlado
Podvršnik, Anita Gajšek, pri 5. točki dnevnega reda g. Aleksander Dolenc, Radix d.o.o., g.
Janez Petek, LEA Spodnje Podravje, g. Robert Ostrelič, Petrol d.d., pri 6. točki dnevnega reda
g. Marko Rojs, Energap d.o.o. in pri 7. točki dnevnega reda doc. Mojca Gregorski, u.d.i.a.,
mentorica delavnice.
Župan je v nadaljevanju predstavil novega sodelavca g. Vlada Podvršnika, zaposlenega na
oddelku za okolje in prostor.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 11. 4. 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
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ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 18. 5. 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Dokument identifikacije investicijskega projekta Celovita energetska prenova javnih
objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in
Trnovska vas
6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2016
7. Izsledki urbanistično-arhitekturne delavnice »Ureditev javnih površin v Poljčanah«
8. Odgovori na vprašanja in pobude
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije

Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
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ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
G. Vlado Podvršnik je ob 16.05 uri zapustil sejo.
K tč. 5 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta Celovita energetska prenova javnih
objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in
Trnovska vas
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
so podali Aleksander Dolenc, Radix, d.o.o., Janez Petek, LEA Spodnje Podravje in Robert
Ostrelič, Petrol d.d.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Ana Lešnik, Andro Razboršek, Jožef Kohne in
župan.
Obrazložitve v razpravi so podali: g. Aleksander Dolenc, g. Janez Petek in g. Robert Ostrelič.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita energetska
prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov.
Goricah in Trnovska vas«, ki ga je izdelalo podjetje RADIX, d.o.o.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Pooblašča se župana za morebitno potrebne naknadne spremembe DIIP-a navedenega v 1.
točki tega sklepa in za naknadne spremembe v načrtu razvojnih programov za ta projekt, če
bodo potrebne za odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev v okviru prijave projekta
na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in
2018.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 6 dnevnega reda
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2016
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal Marko Rojs, Energap d.o.o.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Ana Lešnik, Vinko Zobec, Franc Valand in župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
G. Vinko Zobec predlaga, da se evidence pri porabi energentov za pridobivanje toplote bolj
natančno vodijo. Program se naj dopolni tako, da se v mesecu decembru popiše zaloga
energenta.
Obrazložitve v razpravi je podal g. Marko Rojs.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za
leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Petra Urlep je ob 18.11 uri zapustila sejo.
K tč. 7 dnevnega reda
Izsledki urbanistično-arhitekturne delavnice »Ureditev javnih površin v Poljčanah«
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala doc. Mojca Gregorski, u.d.i.a., mentorica delavnice.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Andro Razboršek, Jožef Kohne in župan.
Obrazložitve v razpravi je podala ga. Mojca Gregorski.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z Izsledki urbanistično-arhitekturne delavnice
»Ureditev javnih površin v Poljčanah«.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
K tč. 9 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Stanovalci Zg. Poljčan so podali pobudo za namestitev bankomata. Predlaga, da se
pri trgovini Strnad v Zg. Poljčanah namesti bankomat.
Pobuda: Predlaga, da se občane seznani s projektom gradnje kanalizacijskega sistema v
Poljčanah.
Župan pove, da je bila dne 19. junija 2017 na občino predana spremenjena PGD
dokumentacija »Kanalizacijski sistem v Poljčanah«. Pred petimi oziroma šestimi leti so bili
opravljeni prvi sestanki za javnost glede kanalizacije in čistilne naprave. Kontaktirali smo s
približno stoštiridesetimi oziroma stopetdesetimi občani, ki jih potrebujemo zato, da uredimo
določene služnosti. Okoli 2/3 do 3/4 služnosti je že urejenih. Dne 5. julija 2017 bo posredovan
zadnji poziv tistim, ki do sedaj niso podali povratnik informacij ali podpisali služnosti.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Kdaj se bo objavil Javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je bila pred mesecem dni posredovana vloga na Ministrstvo za
gospodarstvo, da poda pozitivno mnenje. S strani Ministrstva za gospodarstvo še do danes
nismo dobili nobenega odgovora.
Vprašanje: Ali smo že dobili ponudbo za izdelavo Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev dela Vorančeve ulice?
Župan pove, da je naročilnica v vrednosti 1.750 € brez DDV že izdana.
Pobuda: Izpostavil je Prvomajski trg v Zg. Poljčanah. Meni, da je zanemarjen. Predlaga, da se
popravi ograja in streha na avtobusni postaji.
V nadaljevanju podpira pobudo za namestitev bankomata v Zg. Poljčanah.
G. Jožef Kohne
Vprašanje: Ali se plačuje nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča za objekta »stari hotel«
in »stara kinodvorana«?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je za objekt »stara kinodvorana» toliko lastnikov, da so deleži
tako majhni, da jih večina ne plačuje. Finančna uprava RS ne izstavlja položnic oziroma
odločb tistim, ki imajo nadomestilo nižje od 5 €.
Pobuda: V nadaljevanju g. Jožef Kohne predlaga, da se dvigne nadomestilo za uporabo
stavnega zemljišča za zapuščene objekte.
Vprašanje: Kdaj se bo porušila zgradba »Provizorij«?
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Župan pove, da je v zgradbi »Provizorij« zasedenih še šest stanovanj. Skozi vsa leta
izpraznjenih stanovanj sistematično nismo naseljevali. Stanovalcem smo tudi nudili
namestitve v drugih občinskih stanovanjih in jih nekaj na ta način preselili.
V nadaljevanju g. Jožef Kohne pove, da je kontaktiral Abanko, če so zainteresirani za
namestitev bančnega avtomata v Zg. Poljčanah.
G. Tomaž Kokot
Vprašanji: Ali se beležijo podatki o obisku turistov v Poljčanah? Predlaga, da se pripravijo
podatki za obdobje desetih let. Kaj se dogaja v zadnjih desetih letih na področju turizma?
Župan pove, da tovrstnih evidenc ni.
Pobuda: Predlaga, da se podajo podatki o gibanju števila prebivalstva v Občini Poljčane za
obdobje desetih let.
Pobuda: Izpostavil je nabavo nogometnih golov. Prosi, da se izpiše kopija izdane naročilnice,
dobavnica, račun in certifikat.
Pobuda: Izpostavil je razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
kmetijstva in podeželja v občini. Pove, da so bile odločbe izdane in da je bila s strani enega
gospoda podana pritožba. Po pritožbi sta bili dve odločbi razveljavljeni. Kaj se dala narobe?
Predlaga, da se sestane komisija za gospodarstvo in kmetijstvo.
Župan pove, da je bila v razpisu napaka.
Vprašanje: Izpostavil je pometanje peska na lokalnih cestah. Ali je koncesionar dolžan
pomesti lokalne ceste ali se zaračunava znesek za pometanje?
Župan pove, da se preverja in koncesionar ne zaračunava pometanje peska na lokalnih
cestah.
Pobuda: Ponovno je izpostavil primer Pirš. Ali se kaj dogaja na tem primeru?
Župan pove, da je potrebno cesto kategorizirati.
Pobuda: Ponovno je izpostavil ovinek v Križeči vasi (v smeri proti pokopališču).
G. Viktor Pušaver pove, da je bil na Komisiji za okolje in prostor sprejeti sklep, da se naroči
projekt. V izogib stroškom, ne le dokumentacije projekta, temveč razširjene izvedbe projekta,
je smiselno, da se zadeva reši v okviru predloga Komisije.
Vprašanje: Kako daleč je s projektom – hitrostne ovire za umiritev prometa pri Osnovni šoli
Kajetana Koviča Poljčane?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je bil projekt prijavljen za črpanje sredstev na osnovi 23. člena
Zakona o financiranju občin. Izvajalec je izbran, pripravlja se pogodba. Pove še, da bo v
času poletnih počitnic zadeva realizirana.
Vprašanje: Kaj se dogaja z zgradbo »kmetijska zadruga«?
Župan pove, da se dogaja nič posebnega in da lastnik daje prostore v najem. Občina Poljčane
je zainteresirana za nakup. Sredstva za odkup so rezervirana v proračunu.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Izpostavil je pometanje ceste po zimski službi v ulici Ob železnici. Pove, da del
ceste pometemo stanovalci sami.
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Pohvala: Pohvalil je notranje spremembe v nadzornem odboru.
Vprašanje: Kaj se dogaja z Razpisom za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne
in čistilne naprave?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je razpis še vedno odprt, sredstva še niso porabljena, do sedaj
so prispele le tri vloge.
Župan predlaga, da občinski svetniki v svojem okolju in kjerkoli med občani podajo pravo
informacijo o možnosti pridobitev sredstev za sofinanciranje MKČN in, da je objavljen Razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne in čistilne naprave.
Pobuda: Pove, da se zadnje čase zastavlja kar nekaj vprašanj o glasovanju občinskih
svetnikov. Kdaj glasovati, kdaj ne glasovati, da ne pride v konflikt interesov. V nadaljevanju
je izpostavil zadnjo izredno sejo Občinskega sveta. Predlaga, da pravna služba na naslednji
seji Občinskega sveta pripravi usmeritve, kdaj se mora član Občinskega sveta izločiti iz
glasovanja.
V nadaljevanju g. Tomaž Kokot podpre pobudo g. Zobca za pripravo usmeritev.
Vprašanje: Kdaj se načrtuje odstranitev objekta »Tratenšek«?
Župan pove, da bo objekt odstranila Direkcija RS za infrastrukturo.
G. Vladimir Ganziti
Pobuda in pohvala: Pohvalil je novega predsednika Nadzornega odbora. V nadaljevanju je
predlagal, da se na naslednji seji Občinskega sveta predstavi predsednik Nadzornega odbora.
Vprašanje: Kaj se dogaja z razpisi (npr. šport in kultura)?
Župan pove, da je potrebno upoštevati Pravilnike. Posledično so vedno nekatera društva
nezadovoljna.
Vprašanje: Kako daleč je s projektom Podvoz center Poljčan in Obvoznica Sp. Brežnica?
Župan pove, da je RS izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo obvoznice Sp. Brežnica.
Za podvoz so odkupljena zemljišča, na treh zemljiščih so notarsko urejene služnosti.
Ministrstvo RS je sedaj postavilo druge kriterije. Potrebno je narediti odmere, parcelacije in
odkupe zemljišč.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Andro Razboršek, Viktor Pušaver,
Olga Žolger in župan.
Ga. Klavdija Majer je ob 19.30 uri zapustila sejo.
K tč. 10 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne povabil na prireditev ob dnevu državnosti;
- naslednja seja Občinskega sveta bo sklicana v začetku meseca julija.
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G. Jožef Kohne:
Pohvala: Pred kratkim je bila na RTV Slovenija oddaja Ambienti, predstavljen je bil Vrtec
Poljčane.
Pohvala: Vodja enote vrtca iz Pragerskega je pohvalila sprejem otrok in prestavitev kraja
Poljčan v Razvojnem centru narave.

S tem je bil izčrpan dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 19.46 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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