OBČINA POLJČANE
Občinski svet

21. redna seja Občinskega sveta,
2018

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 23.
januarja 2018 - 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
20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 23. 1. 2018
20. 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. uri.
K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 16. uri prisotnih 12 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine
Poljčane. G. Andro Razboršek je svojo odsotnost opravičil, g. Nataša Kranjc se je svetnikom
in svetnicam pridružila ob 16.01 uri in ga. Petra Urlep je odsotna. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen
Furman, Katja Pepelnak, Renata Golob, Barbara Klajderič, Klavdija Majer, Jelka Lovrenčič,
Vladimir Podvršnik, Anita Gajšek in pri 6. točki dnevnega reda ga. Natalija Pečovnik,
Komunala Slov. Bistrica d.o.o.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 12. 12. 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Rekonstrukcija lokalne ceste
LC383161 Jernej – Lušečka vas«
5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2018
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
7. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2018
8. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2018
9. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2018
10. Odgovori na vprašanja in pobude
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 20. 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
Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Rekonstrukcija lokalne ceste
LC383161 Jernej – Lušečka vas«
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Vladimir Podvršnik.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Viktor Pušaver, Vladimir Podvršnik in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 1:
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k Dokumentu identifikacije investicijskega
projekta – rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA št. 2:
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe DIIP-a
navedenega v 1. točki tega sklepa in za naknadne spremembe v načrtu razvojnih programov
za ta projekt, v okviru prijave tega projekta oz. na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2018
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 Kokot. Vinko Zobec, Jožef Kohne in Viktor Pušaver.
Obrazložitve v razpravi sta podala: Katja Pepelnak in župan.
G. Jožef Kohne je opozoril na napako v obrazložitvah proračuna. Na strani številka 186 se
črta stavek »v letu 2017 načrtujemo nakup snežne freze«.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Po zaključeni razpravi sta sejo zapustili ga. Katja Pepelnak in ga. Renata Golob.
K tč. 6 dnevnega reda
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Natalija Pečovnik, Komunala Slov. Bistrica d.o.o.
Razpravljali so: Viktor Pušaver, Tomaž Kokot, Olga Žolger, Ana Lešnik, Jožef Kohne,
Tomaž Marzidovšek, Vladimir Ganziti, Franc Valand, Karmen Furman in župan.
Obrazložitve v razpravi je podala ga. Natalija Pečovnik, Komunala Slov. Bistrica d.o.o.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
- v 17. členu se doda odstavek, ki bo določal, da bo zbirni center odprt vsaj 3x tedensko;
- v 36. členu se 1. točka popravi tako, da se glasi »mešani komunalni odpadki 1x na tri tedne«.
G. Jožef Kohne predlaga, da se postavi ekološki otok pri Zbirnem centru v Zg. Poljčanah.
G. Franc Valand je postavil vprašanje: Kakšne finančne posledice prinaša odlok?
G. Tomaž Kokot je postavil vprašanje: Koliko se na mesečni ravni zbere papirja in plastike v
občini Poljčane?
Nato sledi:
1. PREDLOG SKLEPA
V 17. členu se doda odstavek, ki bo določal, da bo zbirni center odprt vsaj 3x tedensko in v
36. členu se 1. točka popravi tako, da se glasi »mešani komunalni odpadki 1x na tri tedne«.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta (g. Slavko Kodrič, g. Vladimir Ganziti in g. Franc Valand).
Sklep je bil sprejet.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Poljčane v 1. Obravnavi, skupaj s prej izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Jelka Lovrenčič.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane
za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Jelka Lovrenčič.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Franc Valand, Olga Žolger, Jelka Lovrenčič in
župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
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G. Tomaž Kokot
Na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta predlaga predstavitev razvoja turizma v občini
do leta 2030.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 10 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
K tč. 11 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Jožef Kohne
Pobuda: Pri točki 11. Vprašanja in pobude bi se rad pridružil občan g. Srečko Zorko in
predstavil svoje zadeve.
Župan predlaga, da se lahko g. Srečko Zorko udeleži naslednje seje občinskega sveta.
G. Tomaž Kokot
Pohvala: Pohvalo nameni Prostovoljnemu gasilskemu društvu Poljčane za izdajo zelo
poučnega in zanimivega koledarja.
Pobuda: Izpostavil je makadamski pas ob cesti v ulico na Sp. Brežnici. Predlaga, da se luknje
trajno sanirajo.
Pobuda: Predlaga, da se na naslednji seji občinskega sveta načrtujejo poročila predstavnikov
občine v svetih javnih zavodov.
G. Tomaž Kokot je povedal, da ima pomisleke glede sodnih postopkov. Na občino je
posredoval zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja zaradi sodnih postopkov,
vendar mu je bilo s strani občine zavrnjeno. Pritožbo je posredoval informacijskemu
pooblaščencu.
Župan je odgovoril, da ni nobena skrivnost katere tožbe so to:
- Rokoborski klub Poljčane toži Občino Poljčane zaradi plačila odškodnine za utrpelo
škodo. Tožeča stranka zahteva plačilo 28.000,00 € za nastalo škodo;
- Dve tožbi s Cestnim podjetjem Maribor, zaradi rekonstrukcije Laporske ceste. Ena
tožba je postala pravnomočna, dobimo sredstva. Druga tožba je neposredno vezana
na prvo tožbo, zato te dokumentacije ne smemo predajati, v izogib temu, da bi ta
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dokumentacija prišla v roke nasprotni stranki. Zakon do dostopa javnih informacij
ravno v tem segmentu to ščiti. Vpogled ni možen, ker zadeva ni pravnomočna.
-

Tožba – Granit v stečaju, zaradi izterjave neplačane rudarske koncesnine.

G. Vinko Zobec
Zahvala: Izrekel je zahvalo ob zamenjavi svetilk javne razsvetljave v Poljčanah.
Pobuda: Pohvalil je ukinitev ekoloških otokov za papir. V nadaljevanju pove, da odpadni
papir lahko oddajate v zabojnik, ob telovadnici pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.
V nadaljevanju g. Tomaž Kokot predlaga, da se podana pobuda obvesti preko mesečnika.
Pobuda: Predlaga, da občina na tistih področjih, kjer ima ali izkazuje interese skliče sestanek
društev iste branže. Pove, da bi bila tako društva med samo bolj povezana.
G. Viktor Pušaver
Pobuda: Ponovno predlaga, da se popravijo nihajna vrata na mrliški vežici v Poljčanah,
opremijo se naj s samozapiralom.
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Apelira na občinsko upravo, da se društva med sabo angažira in povezuje. Izpostavila
je »veseli december«. Pove, da je društva potrebno motivirati.
Ga. Jelka Lovrenčič pove, da se je v mesecu decembru pripravil dober program. Predbožična
tržnica je potekala tri dni. Prvi dan je bilo na tržnici zelo veliko otrok, drugi dan je zaradi
slabih vremenskih razmer dogajanje odpadlo in tretji dan ni bilo velikega obiska. Zaradi
tega, da so prireditve slabo obiskane pa ne moremo vplivati.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Franc Valand, Olga Žolger,
Tomaž Kokot, Vladimir Ganziti, Vinko Zobec, Cvetka Poslek, Jelka Lovrenčič in župan.
Pobuda: Na Radiu Štajerski val je zasledila izjavo župana na temo čistilna naprava. Predlaga,
da župan pojasni. V nadaljevanju pove, da manjše občine že imajo narejene čistilne naprave.
Župan pove, da čistilne naprave do dva tisoč priključnih enot niso upravičene do financiranja
kohezijskih sredstev. Na območju občine imamo čistilno napravo za tri tisoč petsto
priključnimi enotami in enaindvajset km kanalov. Predračunska vrednost je ocenjena na
6,000.000,00 € brez DDV. V višini 5,000.000,00 € prejmemo iz kohezijskih sredstev in
vrednost v višini 1,000.000,00 €, moramo zagotoviti sami. Kohezijska sredstva so na nivoju
regije Podravja zagotovljena za štiri vrste programov. Znotraj tega razpoložljivega denarja
se je v okviru enainštiridesetih občin potrebno dogovoriti za kriterije. Razvojni svet regije
Podravja bo moral doreči o teh kriterijih. V torek, 30. januarja 2018 je sklican sestanek na
Ministrstvu za okolje in prostor. S strani občine ne dovolimo, da se aglomeracije spreminja.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Olga Žolger, Tomaž Kokot in
župan.
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K tč. 12 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- 13. 1. 2018 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za podvoz Poljčane. Z deli se bo
pričelo 15. 2. 2018.
Ga. Jelka Lovrenčič
- je vse prisotne povabila na Pustno koledniško prireditev, ki bo v soboto, 3. februarja,
ob 9. uri na tržnici;
- je vse prisotne povabila na osrednjo občinsko slovesnost v počastitev Prešernovega
dne, slovenskega kulturnega praznika, ki bo v sredo 7. februarja, ob 18. uri v Domu
kulture v Studenicah.
G. Vinko Zobec
- je vse prisotne povabil na Dobrodelni koncert za Luko Brajliha, ki bo v nedeljo 25.
februarja, ob 17. uri v telovadnici pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

S tem je bil izčrpan dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 19.01 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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