OBČINA POLJČANE
Občinski svet

6. redna seja Občinskega sveta,
2015

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 19. maja
2015 - 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
5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 19. 5. 2015
5. 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 15.00 uri.
K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 15.00 uri prisotnih 15 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Seji so prisostvovali še: predstavniki medijev, ga. Mojca Vtič, g. Bojan
Sinič, ga. Barbara Furman, g. Boris Presker, predsednik Nadzornega odbora, zaposleni v
občinski upravi Občine Poljčane in pri 9. točki dnevnega reda, g. Dejan Kosi, Energap d.o.o.
G. Tomaž Kokot postavi vprašanje: Ali se današnja seja sveta video snema?
Ga. Karmen Furman pove, da žal še video snemalna oprema ni bila dostavljena, vendar se
pričakuje do naslednje seje, ki bo v mesecu juniju.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane so razpravljali ga. Olga Žolger,
g. Jožef Kohne in predsedujoči.
Ga. Olga Žolger
1. PREDLOG SKLEPA:
V 13. točki zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 18. 3. 2015 se
vprašanje »kako daleč je Občina glede OPPN-ja« spremeni tako, da se glasi: »kako daleč je
Občina glede OPN-ja?«
Ga. Nataša Dvoršak pove, da smo pred mesecem dni prejeli smernice Ministrstva za
kmetijstvo na podlagi katerih se sedaj intenzivno izdeluje celovita presoja vliva na okolje oz.
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okoljsko poročilo. Potrebna je še uskladitev tega poročila z naravovarstveniki. Javna
razgrnitev OPN-ja in okoljskega poročila se pričakuje v poletnem času oz. takoj po poletju.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 18. 3. 2015.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
7. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2015
8. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne
dosežke v letu 2014
9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2014
10. Kadrovske zadeve:
- imenovanje skupnega predstavnika Občine Poljčane in Občine Makole v svet zavoda
Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
11. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 960/11
in 960/12, obe k.o. Brezje pri Poljčanah.

1.
2.
3.
4.
5.
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b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 507/21
in 507/22, obe k.o. Studenice.
12. Vprašanja in pobude
13. Informacije
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Katja Pepelnak. V nadaljevanju je opozorila na napako pri naslovu »Zaključni
račun proračuna Občine Poljčane za leto 201«, kjer se naj popravi in pravilno zapiše:
»Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014« in pri 2. členu stavek »Prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Poljčane so
v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih« spremeni tako, da se glasi: »Prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Poljčane so v letu
2014 realizirani v naslednjih zneskih.«
Razpravljali so: Jožef Kohne in Tomaž Kokot.
Obrazložitve v razpravi so podali Klavdija Majer, Katja Pepelnak, Nataša Dvoršak in župan.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto
2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane
za programsko obdobje 2015 – 2020
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Jernej Rak.
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Razpravljali so: Olga Žolger, Tomaž Kokot, Viktor Pušaver, Vinko Zobec, Jožef Kohne,
Jernej Rak, Karmen Furman in župan.
Ga. Olga Žolger predlaga, da se nudi strokovna pomoč populaciji, ki se prijavlja na razpis
(pomoč pri izpolnjevanju obrazcev).
G. Vinko Zobec predlaga, da se razpis objavi na koledarju prireditev in dogodkov.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Poljčane sprejme predlagani Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020.
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 dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Nataša Dvoršak.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Olga Žolger in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2015
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA št. 1:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013) se Zahvalna listina občine Poljčane podeli:
Branku Fuchsu
•

za dolgoletno delo na kulturnem področju.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 2:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013) se priznanje občine Poljčane podeli:
Zdenki Detiček Opič
•

za dolgoletno delo na kulturnem področju.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 3:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013) se priznanje občine Poljčane podeli:
Antonu Korošcu
•

za dolgoletno delo na športnem področju.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne
dosežke v letu 2014
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA št. 1:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Naziv najboljše
športnice podeli:
− SAŠI BABŠEK, za športne dosežke v atletiki v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 2:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Naziv najboljši
športnik podeli:
− MITJU HABJANU, za športne dosežke v pikadu v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 3:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Naziv najboljši
športnik podeli:
− ALOJZU EVELINU MIKOLIČU SOBOTIČU, za športne dosežke v streljanju s
serijsko zračno puško v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
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PREDLOG SKLEPA št. 4:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Naziv
perspektivni športnik podeli:
− TADEJU KNEZU, za športne dosežke v atletiki v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 5:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Naziv
perspektivne športnice podeli:
− TAJDI ŠPANRING, za športne dosežke v orientacijskem teku v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 6:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Naziv
perspektivni športnik podeli:
− TIMU MIKŠI, za športne dosežke v šahu v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
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PREDLOG SKLEPA št. 7:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) se Priznanje
najuspešnejši in zaslužni športni delavec Občine Poljčane podeli:
•

MILOŠU TRBULINU, za delo na področju športa v letu 2014.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Tomaž Kokot je predlagal, da se pristopi k pripravi novega pravilnika, kjer bodo
predlagani novi kriteriji (ena športnica, en športnik in minimalna finančna nagrada v višini
100 do 200 €).
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se deveta točka dnevnega reda, Letno poročilo o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v
občini Poljčane za leto 2014, prestavi in sicer postane trinajsta točka dnevnega reda. Ostale
točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Nato sledi
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA:
Občinski svet sprejme predlog, da se deveta točka – »Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za
leto 2014, prestavi in sicer postane trinajsta točka dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda
se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda (dnevni red – 10. točka)
Kadrovske zadeve:
- imenovanje skupnega predstavnika Občine Poljčane in Občine Makole v svet zavoda
Vrtca »Otona Župančiča« 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, Vladimir Ganziti, Tomaž Kokot in župan.
G. Vinko Zobec predlaga, da se za skupno predstavnico imenuje strokovna delavka iz Občine
Poljčane.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za skupno predstavnico Občine Poljčane in Občino
Makole v Svet zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica go. Silvestro SAMASTUR.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov sveta (g. Vladimir Ganziti, ga. Ana Lešnik, ga. Cvetka Poslek,
g. Viktor Pušaver, ga. Petra Urlep, g. Franc Valand in g. Vinko Zobec).
Sklep je bil sprejet.
K tč. 10 dnevnega reda (dnevni red – 11. točka)
Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
960/11 in 960/12, obe k.o. Brezje pri Poljčanah.
b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
507/21 in 507/22, obe k.o. Studenice.
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Karmen Furman.
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 na nepremičninah:
- z ID znakom 778-960/11-0 (parc. št. 960/11,v izmeri 47 m2, k.o. 778 – Brezje pri Poljčanah)
- z ID znakom 778-960/12-0 (parc. št. 960/12, v izmeri 228 m2, k.o. 778 – Brezje pri
Poljčanah).
2. 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.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
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S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
- z ID znakom 783-507/21-0 (parc. št. 507/21,v izmeri 11 m2, k.o. 783 – Studenice)
- z ID znakom 783-507/22-0 (parc. št. 507/22, v izmeri 80 m2, k.o. 778 – 783 – Studenice).
2. 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. 11 dnevnega reda (dnevni red – 12. točka)
Vprašanja in pobude
Ga. Olga Žolger
Vprašanje: Ali so že objavljeni razpisi za podelitev kohezijskih sredstev? Pove, da bodo po
novi metodologiji male občine težje pridobile sredstva. Druge občine iščejo rešitev v
združevanju. Kako in kaj je že Občina Poljčane na tem področju storila? Kakšni plani so
pripravljeni?
Župan pove, da se bo podal pisni odgovor.
Pohvala in pobuda: Pohvalila je delovanje Turističnega društva Lucija. Pove, da je občina
veliko vložila na razvoju turizma. Predlaga, da se Razvojni center narave razširi, objave naj
bodo bolj obsežne, društva se naj bolje povežejo. Meni, da je turizem potrebno bolje tržiti.
G. Slavko Kodrič
Vprašanje: Ali se je izvedel popis vseh živil, ki jih porabijo za prehrano v OŠ Poljčane, Vrtcu
Poljčane in Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane z namenom zagotoviti čim višji delež lokalne
samooskrbe?
Pobuda: Glede odmere in prenosa ceste v javno dobro, ki je bila na občino posredovana na
predlog ge. Terezije Jug dne, 10. 4. 2013. Obljubljeno ji je bilo, da bo odmera rešena že v
lanskem letu. Pove, da še do danes ni dobila nobenega odgovora.
Župan pove, da je za ta cestni odsek naročena geodetska odmera v mesecu juniju.
Vprašanje: Pove, da so se pred časom v centru Poljčan in bližnji okolice uredile table, ki
označujejo trgovine, podjetnike in firme. Zakaj se še table niso namestile v naseljih Studenice,
Novake in Sp. Brežnica?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je to turistična obvestilna signalizacija, ki se postavlja pod čisto
drugačnimi pogoji kot table, ki označujejo samostojne podjetnike. Pogoje določa Direkcija
RS za ceste.
V nadaljevanju je svetnik g. Tomaž Kokot predlagal, da bi morali te pogoje spremeniti.
Župan pove, da so to Portali, ki so jih morali posamezniki kupiti (gostilna Kidrič, Zorman
d.o.o. in Eurel d.o.o.). Vsak Portal ima točno določeno lokacijo, te pogoje določa Direkcija
RS za ceste.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Predlaga, da se poruši zgradba »Provizorij« v Zg Poljčanah, ter uredi okolica za
parkirne prostore.
Vprašanje: Se je že kaj premaknilo na področju zgradbe »Provizorij« v Poljčanah? Ali imamo
zagotovljene prostore kamor bi lahko preselili stanovalce?
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Župan pove, da je bilo preseljenih triindvajset stanovalcev, ostalo je sedem oz. osem
stanovanj. Stanovalce je izredno težko izseliti.
Pobuda: Predlaga, da se pridobi podatek Komunalnega podjetja Slov. Bistrica, kolikšen
znesek se pridobi pri zaračunavanju odvoza grezničnih gošč in kolikšen strošek nastane z
odvozom.
Župan predlaga, da se najprej pridobi Poslovno poročilo. V nadaljevanju še predlaga
svetniku g. Tomažu Kokotu, da se udeleži skupščine Komunalnega podjetja.
Ga. Silvestra Samastur
Vprašanje: Kaj je občina storila glede pisma, ki ga je poslal odvetnik ge. Terezije Brajlih?
Pove še, da je prejela pismo iz UKC Maribor, kjer zdravnik piše o bolničinem psihičnem
zdravju. Zdravnik v pismu prosi, če se lahko gospe čim prej odgovori.
Župan pove, da se je pisno odgovorilo njenemu odvetniku.
Ga. Ana Lešnik
Pobuda: Kdo je pristojen za čiščenje kanalizacijskih jarkov v Novakah (pri Slomšku)?
Predlaga, da se jarki očistijo.
Župan pove, da mora lastnik zemljišča pridobiti soglasje Zavoda za varstvo narave.
G. Viktor Pušaver
Vprašanje: Ali so bila opravljena pogajanja z g. Ipšekom?
G. Andro Razboršek pove, da se je sestala Komisija za okolje in prostor in pogovori z g.
Ipšekom potekajo.
Vprašanje: Zanima ga, če občina dobiva kakšna sredstva od prodanega gramoza iz
kamnoloma Hace.
Župan pove, da ničesar.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Glede Komunalnega podjetja Slov. Bistrica. Kako lahko podjetje, ki je poslovalo z
izgubo, naredi toliko dobička v letu 2014?
Župan pove, da se bodo podatki preverili.
Pobuda: Ponovno je izpostavil podjetje Komunala Slov. Bistrica, glede cen odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske vode.
Župan pove, da je pristojno ministrstvo potrdilo, da so cene v skladu z odredbo.
Pohvala: Pohvalil je idejo, rušitev zgradbe »Provizorij« v Zg. Poljčanah.
Vprašanje: Ali je bil poslan dopis na Direkcijo, glede rušitve Perhavčeve kmetije?
Vprašanje: Kdaj lahko pričakujemo odlok oziroma pravilnik za sofinanciranje gradnje malih
čistilnih naprav?
Ga. Karmen Furman pove, da je potrebno razmisliti, kakšne kriterije določiti.
Vprašanje: Koliko je do sedaj stala izdelava OPN-ja? Zakaj smo izbrali podjetje Ideaal projekt
d.o.o., ki je brez referenc?
Župan pove, da sta podjetja Zum d.o.o. in Urbis d.o.o. prezasedena in mnogo dražja.
Pobuda: Pove, da je na seji Komisija za okolje in prostor obravnavala vloge občanov. Sprejet
je bil dogovor, da bodo vsi občani dobili pisne odgovore z obrazložitvijo na podane vloge.
Občani so nezadovoljni, ker še odgovorov niso prejeli.
Vprašanje: Kaj je potrebno, da vaški odbori lahko pridobijo sredstva?
Župan pove, da je potreben podpisan zapisnik predsednika vaškega odbora iz katerega je
razvidno, da je vaški odbor dovolil, da se dela izvedejo. Na podlagi tega se lahko napiše
naročilnica.
Pohvala in pobuda: Pohvalil je, da so se odklenila vhodna vrata otroškega igrišča na Kajuhovi
ulici. Predlaga, da se namesti opozorilna tabla »prepovedan vstop za živali«.
Pobuda: Opozoril je na problem v Zg. Poljčanah, pri otroških igralih se potikajo potepuške
živali. Predlaga, da se namesti ograja in opozorilna tabla.
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G. Franc Valand
Pobuda: Na vaških odborih je bilo izpostavljeno vprašanje: Ali bo Občina Poljčane financirala
izgradnjo individualnih čistilnih naprav? Predlaga, da se poda okvirno obvestilo občanom.
Pobuda: Pove,da je Vaški odbor Poljčane predlagal, da bi se na sestankih podane pobude
zapisovale. Posamezni vaški odbor se naj obvesti, katere od teh pobud so bile realizirane.
V nadaljevanju je svetnik g. Tomaž Kokot podprl pobudo g. Franca Valanda. Pove še, da je
bila podana pobuda na vaškem odboru, da bi se na sejo Občinskega sveta, enkrat na leto
povabilo predsednika posameznega vaškega odbora. Predsednik vaškega obora bi na seji
predstavil ideje in načrte za prihodnje leto. Na dnevni red, pod točko razno bi se objavili
zapisniki vaških odborov.
G. Franc Valand je izpostavil uničene krajevne ceste. Ali je možna postavitev prometne
signalizacije - osna obremenitev?
G. Jožef Kohne
Pobuda: Pove, da je bila udeležba na sestanku vaških odborov zelo slaba. Predlaga, da se v
bodoče pošljejo vabila v vsa gospodinjstva.
Pobuda: Predlaga, da se mulčenje ob cestnih površinah opravi bolj temeljito.
Pobuda: Predlaga, da Nadzorni odbor vključi v svoj plan dela podrobni pregled izgradnje
vrtca v Poljčanah.
Ga. Nataša Krajnc
Pobuda: Izpostavila je povečan tovorni promet in ostali promet na območju Zg. Poljčan
(Partizanska ulica in Prvomajski trg).
G. Vinko Zobec
Pobuda: Predlaga, da se popravi počena odbojna pločevina na malem nogometnem igrišču z
umetno travo. Mreža na nogometnih golih ni na določenih mestih ustrezno pritrjena.
Predlaga, da se popravi.
Pobuda: Predlaga, da se odstrani samokolnica iz odbojkarskega igrišča.
Vprašanje: Kdaj se bo dokončalo odbojkarsko igrišče?
Župan pove, da bo dokončano v kratkem času.
Pobuda: Predlaga, da se občane seznani o gradnji malih komunalnih čistilnih napravah.
Pobuda: Predlaga, da se na spletni strani občine popravi zapis in pravilno zapiše »Vrtec
Poljčane, Dravinjska cesta 28, Glasbena šola Slov. Bistrica, enota zavoda, Bistriška cesta 64,
kabelski sistem, Pošta Poljčane, Bistriška cesta 26«.
Pobuda: Predlaga, da se popišejo in pregledajo vsi nevarni in dotrajani objekti v občini, ki bi
jih bilo potrebno porušiti.
K tč. 12 dnevnega reda (dnevni red – 9. točka)
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2014
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. Dejan Kosi,
Energap d.o.o.
Razpravljali so: Vinko Zobec in predsedujoči.
G. Dejan Kosi je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za
leto 2014.
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K tč. 13 dnevnega reda
Informacije
Župan
- je vse prisotne povabil na prireditve ob občinskem prazniku,
- jutri, 20. 5. 2015, bo otvoritev razstavnega prostora in trgovine Društva zakladov
Dravinjske doline,
- naslednja seja Občinskega sveta bo v mesecu juniju,
- je pojasnil, da je dne, 31. 3. 2015 za podžupana imenoval g. Franca Valanda.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Franc Valand in župan.
Ga. Silvestra Samastur
- je čestitala imenovanemu g. Francu Valandu, za mesto podžupana in svetniku g.
Tomažu Kokotu, ki je bil izbran za Ime dneva v Sloveniji.

S tem je bil izčrpan dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan
ob 18.34. uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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