OBČINA POLJČANE
Občinski svet

7. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 8. decembra
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
6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 8. 12. 2015
6. 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 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Nataša Krajnc se je svetnikom in svetnicam pridružila ob 15.19 uri. Seji
so prisostvovali še: predstavniki medijev, g. Bojan Sinič, ga. Barbara Furman, g. Vito
Kunstek, namestnik predsednika Nadzornega odbora in zaposleni v občinski upravi Občine
Poljčane: Karmen Furman, Katja Pepelnak, Renata Golob, Nataša Dvoršak, Jernej Rak in
Anita Gajšek.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika poskusa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku poskusa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane so razpravljali g. Tomaž
Kokot, ga. Karmen Furman, g. Jožef Kohne in predsedujoči.
G. Jožef Kohne
1. PREDLOG SKLEPA:
V 5. točki zapisnika poskusa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 28. 10.
2015 se stavek »Ob 17.00 je predsedujoči naznanil, da se seja nadaljuje.« spremeni tako, da
se glasi: »Ob 17.10 je predsedujoči naznanil, da se seja nadaljuje.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik poskusa 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 28. 10. 2015.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 24. 11. 2015.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 4 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
Ugotovitev sklepčnosti
Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto
2015 – skrajšani postopek
6. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2016
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani
postopek
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč – skrajšani postopek

1.
2.
3.
4.
5.

2

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
11. Predlog sklepa o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2016 in 2017
12. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 487/4
k.o. Poljčane.
b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 784/2
k.o. Pekel.
13. Predlog sklepa o reševanju zadeve dokončanja Vorančeve ulice in nakupu
nepremičnin parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah –
ponovno odločanje
14. Odgovori na vprašanje in pobude
15. Vprašanja in pobude
16. Informacije
Župan je povedal, da je pri drugi točki dnevnega reda prišlo do napake. V nadaljevanju je
podal predlog za zamenjavo dnevnega reda. 2. točke dnevnega reda - Določitev dnevnega
reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane se preštevilči v 4. točko dnevnega reda,
3. točka dnevnega reda - Potrditev zapisnika poskusa 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane se preštevilči v 2. točko dnevnega reda in 4. točka dnevnega reda - Potrditev
zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane se preštevilči v 3. točko dnevnega
reda.
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA:
1. Občinski svet sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta preštevilči 2. točka z naslovom »Določitev dnevnega reda 6. redne
seje Občinskega sveta Občine Poljčane« v 4. točko dnevnega reda;
2. Občinski svet sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta preštevilči 3. točka z naslovom »Potrditev zapisnika poskusa 6.
redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane« v 2. točko dnevnega reda;
3. Občinski svet sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta preštevilči 4. točka z naslovom »Potrditev zapisnika 4. izredne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane« v 3. točko dnevnega reda.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.
Po končanem glasovanju je predsedujoči dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta, skupaj s prej
izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015
– skrajšani postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Katja Pepelnak in župan.
Razpravljal je: Tomaž Kokot.
Obrazložitve v razpravi sta podala: Katja Pepelnak in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Poljčane za leto 2015 – skrajšani postopek

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2015,
ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2015, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2015
(priloga 1) in
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2015
(priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2015, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2015 (priloga 3) in
2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični
vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2015 (priloga 4).
II.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2015.
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III.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 6 dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2016
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: Jožef Kohne, Ana Lešnik, Tomaž Marzidovšek, Silvestra Samastur, Vinko
Zobec, Olga Žolger, Andro Razboršek, Viktor Pušaver, Tomaž Kokot, Vladimir Ganziti,
Franc Valand in Viktor Pušaver.
Obrazložitve v razpravi so podali: župan, Jernej Rak, Karmen Furman in Katja Pepelnak.
Ga. Ana Lešnik je opozorila na napako pri navajanju letnice. Predlaga, da se popravi in
pravilno zapiše leto 2016.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
G. Tomaž Marzidovšek
− dokončanje del v Zg. Hrastovcu, smer Podlipnik – Horvat v dolžini cca 300m
(dokončanje kanalizacije in ureditev ceste);
− ureditev struge potoka skozi naselje Krasna;
− zagotovitev sredstev za izgradnjo širokopasovnega internetnega omrežja – optike, ob
predelih, kjer to ni zagotovljeno (Stanovsko, Studenice);
− asfaltiranje cest in ureditev javne razsvetljave, katere na pobude občanov niso bile
realizirane v letu 2015;
− ukinitev sredstev za nakup kozolca.
G. Vinko Zobec
− na postavki 04313 Obveščanje lokalnega prebivalstva predlaga, da »mesečnik« izide
vsaki mesec;
− vključitev sredstev v proračun za Ureditev povezovalne poti iz Sp. Brežnice v
Poljčane, sredstva za financiranje Ureditve kolesarske steze Sp. Poljčane – Brezje, se
prestavi v prihodnja leta;
Ga. Olga Žolger
− vključitev proračunske postavke za ureditev Ulice Prekomorske brigade.
G. Andro Razboršek
− prodaja zemljišča – bazenski kompleks;
− znižanje cene za prostore na Kajuhovi ulici;
− ureditev javne razsvetljave in izgradnja pločnikov pri coni umirjenega prometa
(lokalna cesta Zg. Poljčane – Sp. Poljčane).
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G. Jožef Kohne
− več sredstev nameniti za delovanje društev;
− več sredstev nameniti za investicijsko vzdrževanje cest, v postavko se naj doda
ureditev ceste Lušečka vas – Stara vas.
G. Vladimir Ganziti
− postavka 18212 Obnova lokalne kulturne dediščine (planirana sredstva za
sofinanciranje ureditve odvodnjavanja okoli farne cerkve v Studenicah in
obnovo še neobnovljenega dela strehe na cerkvi Sv. Lucije v Studenicah) se naj
enakomerno porazdelijo. Del sredstev se naj nameni za cerkev v Poljčanah.
G. Tomaž Kokot
− predlaga, da se pripravi povzetek vseh kreditov;
− zagotoviti sredstva za nakup še enega defibrilatorja (namestiti v prostor med OŠ
Poljčane in vrtcem Poljčane);
− predlaga, da se pri investiciji – Atletska steza pri OŠ Poljčane načrtuje skupaj s
športnimi delavci;
− povišanje postavke 02311 Delo nadzornega odbora.
G. Franc Valand
− sredstva namenjena za nakup kozolca, naj ostanejo na postavki;
− zmanjšanje sredstev na postavki 13242 Tokovina. Predlaga, da se zamenja dobavitelja
električne energije;
− prodaja prostorov na Kajuhovi se naj ustavi, prostori se naj namenijo za delovanje
knjižnice.
G. Viktor Pušaver
− na državni cesti pred OŠ Poljčane je potrebno narediti arhitektonske ovire za umiritev
prometa;
− razširitev cone za umirjanje prometa na lokalni cesti Zg. Poljčane – Sp. Poljčane (pred
mrliško vežico) in obnova talne signalizacije;
− na državnih cestah – znotraj naselja se naj vsi prehodi za pešce uredijo s klančino za
prehod invalidov.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep o izvedbi javne razprave o Predlogu proračuna
Občine Poljčane za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ob 17.00 je predsedujoči odredil petnajstminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.15 uri.
Navzočih je bilo 15 svetnikov in svetnic.

K tč. 7 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani
postopek
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Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Vinko Zobec.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih Občine Poljčane po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 8 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč – skrajšani postopek
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podala ga. Nataša Dvoršak.
Razpravljali so: Franc Valand, Viktor Pušaver in predsedujoči.
G. Franc Valand predlaga, da se v 1. členu spremeni stavek »Triletna doba oprostitve
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko začne teči od dneva pridobitve
uporabnega dovoljenja za objekt.« tako, da se glasi: »Triletna doba oprostitve plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva pridobitve uporabnega
dovoljenja za objekt.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
1. PREDLOG SKLEPA:
V 1. členu se spremeni stavek »Triletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča lahko začne teči od dneva pridobitve uporabnega
dovoljenja za objekt.« tako, da se glasi: »Triletna doba oprostitve plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva pridobitve
uporabnega dovoljenja za objekt.«
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 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – skrajšani postopek.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 9 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podala ga. Nataša Dvoršak.
Razprave ni bilo, zato 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. 10 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Olga Žolger, predsednica Statutarno pravne komisije.
Razpravljala sta: Jožef Kohne in župan.
G. Jožef Kohne predlaga, da se v četrtem odstavku Namen in cilji sprejema, spremeni stavek
»Predlagamo, da se višina osnovne štipendije in dodatek na učni uspeh določi na podlagi
minimalne plače v takšnem deležu, da se višina štipendije ne spremeni glede na pretekla leta.«
tako, da se glasi: »Predlagamo, da se višina osnovne štipendije in dodatek na učni uspeh
določi na podlagi minimalne plače v takšnem deležu, da se višina štipendije se ne zmanjša
glede na pretekla leta.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
1. PREDLOG SKLEPA:
V četrtem odstavku Namen in cilji sprejema, se spremeni stavek »Predlagamo, da se višina
osnovne štipendije in dodatek na učni uspeh določi na podlagi minimalne plače v takšnem
deležu, da se višina štipendije ne spremeni glede na pretekla leta.« tako, da se glasi:
»Predlagamo, da se višina osnovne štipendije in dodatek na učni uspeh določi na podlagi
minimalne plače v takšnem deležu, da se višina štipendije se ne zmanjša glede na pretekla
leta.«
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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 štipendiranju v Občini Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 11 dnevnega reda
Predlog sklepa o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2016 in 2017
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Katja Pepelnak.
Ga. Katja Pepelnak je pojasnila, da je v času od objave gradiva do današnje seje prišlo do
spremembe. 53., 54. in 55. člen Zakona o proračunu RS za leti 2016 in 2017 se preštevilči,
tako, da se glasi: 54., 55. in 56. člen Zakona o proračunu RS za leti 2016 in 2017.
Razpravljali so: Vladimir Ganziti, Tomaž Kokot, Franc Valand, Vinko Zobec in predsedujoči.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane, odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta določa višino finančnih sredstev za
občine.
II.
Svetnice in svetniki zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o proračunu RS za leti 2016 in 2017
spremenijo tako, da se glasijo:
54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne
porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za
sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne
porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu
ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev
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osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka
23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1
uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki
so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene
stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 12 dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 487/4 k.o.
Poljčane.
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Renata Golob.
Razpravljala sta Vinko Zobec in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra pri nepremičnini z ID 782-487/4-0 (parc. št.
487/4, zemljišče v izmeri 325 m2, k.o. 782 – Poljčane).
2. člen
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Poljčane po uradni dolžnosti izda
ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. 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.
b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 784/2 k.o.
Pekel.
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Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Renata Golob.
Razpravljali so: Viktor Pušaver, Franc Valand in župan.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra pri nepremičnini z ID 779-784/2-0 (parc. št.
784/2, zemljišče v izmeri 93 m2, k.o. 779 – Pekel).
2. člen
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Poljčane po uradni dolžnosti izda
ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. 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. 13 dnevnega reda
Predlog sklepa o reševanju zadeve dokončanja Vorančeve ulice in nakupu nepremičnin
parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah – ponovno odločanje
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal župan.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Sklep št. 1
Občinski svet Občine Poljčane potrdi vložitev zahteve za razlastitev lastnika zemljišča parc.
št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 8 članov sveta (g. Tomaž Kokot, ga. Silvestra Samastur, g. Slavko
Kodrič, ga. Nataša Krajnc, ga. Olga Žolger, g. Tomaž Marzidovšek, g. Jožef Kohne in g.
Andro Razboršek).
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Sklep ni bil sprejet.
Nato sledi.
Sklep št. 2
Občinski svet Občine Poljčane potrdi vložitev zahteve za presojo cenitvenega poročila za
parc. št. 243/5, 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah, ki ga je izdelal
Štefan Lešnik, udig, eur. ing.
Nato sledi.
Sklep št. 3
Občinski svet Občine Poljčane potrdi nakup zemljišč parc. št. 243/5, 243/5, 240/5, 240/7 in
240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah po ceni, določeni v cenitvenem poročilu, ki ga je izdelal
Štefan Lešnik, udig, eur. ing.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov sveta (g. Franc Valand, g. Vinko Zobec, ga. Ana Lešnik, g.
Viktor Pušaver, ga. Cvetka Poslek, g. Vladimir Ganziti in ga. Petra Urlep).
Sklep je bil sprejet.

K tč. 14 dnevnega reda
Odgovori na vprašanje in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.

K tč. 15 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Ponovno je izpostavila problem širokopasovnega internetnega omrežja – optike, ob
predelih, kjer to ni zagotovljeno (Stanovsko, Studenice). Pove, da je bilo dogovorjeno s stani
občinske uprave, da se bodo pričeli pogovori. V nadaljevanju je postavila vprašanja.: Ali so
se opravili pogovori oziroma kako daleč ter kaj se je dogovorilo?
Ga. Karmen Furman pove, da s strani občinske uprave ni bilo rečeno, da se bodo opravila
pogajanja ampak, da se bodo pridobile nadaljnje informacije. Podjetje Telekom d.d. je v
finančnem planu predvidelo posodobitev telefonske centrale v naselju Studenic. Investicija se
v letu 2015 finančno ni izšla, zato se načrtuje v letu 2016. Pove še, da se v naslednjem tednu
pričakuje pisni odgovor s strani podjetja Telekom d.d.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Zakaj še ni bil narejen Odlok o sofinanciranju nabave in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav?
Župan pove, da se pripravlja PGD dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega sistema.
Sistem zajema naselja: Sp. Poljčane, Poljčane, del Brežnice, Čadramsko vas in Lušečko vas,
ki tvorijo prvo agromeracijo. S tem bomo natančno seznanjeni kako, katere hiše se bodo
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priključile na malo čistilno napravo, katere pa ne. Vsi občani bi naj bili v enakopravnem
položaju. To jim bomo omogočili takrat, ko bo ugotovljena okvirna cena priključka na
centralno čistilno napravo. Takrat se bodo lažje določiti kriteriji in procenti sofinanciranja
za nakup malih čistilnih naprav. Pravilnik bo potrebno sprejeti v prvih treh mesecih leta.
Vprašanje: Zakaj se je razveljavil Razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in
podeželja v občini Poljčane za leto 2015 in zakaj je kasneje bil ponovno objavljen?
Župan pove, da je bil razpis razveljavljen zaradi predhodne neobveščenosti kmetovalcev.
V nadaljevanju ga. Karmen Furman pove, da je bilo v postopku narejenih nekaj procesnih
napak, zato je bil izveden postopek ponovnega razpisa.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Jernej Rak in župan.
Vprašanje: Kdo so člani Komisije za razdelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje
kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015?
G. Jernej rak pove, da komisijo sestavljajo: ga. Marija Kresnik, ga. Klavdija Majer in g.
Jernej rak.
Pobuda: Predlaga, da se v komisijo vključi še član iz občinskega sveta.
V nadaljevanju g. Tomaž Kokot predlaga, da se v bodoče o tem obvesti Komisijo za
gospodarstvo in kmetijstvo.
G. Razboršek poda pripombo na izgradnjo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje –
3. sklop. Kako se nadzira projekt?
Župan pove, da se vsi nastali stroški, financirajo v okviru projekta. Dodatnih stroškov ni bilo.
Projekt ima triletno garancijo, pred iztekom garancije še sledijo kvalitetni pregledi. Tam kjer
bo potrebno, se bodo zadeve reklamirale. Na spletni strani Občine Poljčane je bil objavljen
poziv za sporočanje pripomb in opozoril o pomanjkljivosti v zvezi z izgradnjo vodovodnega
sistema.
G. Vinko Zobec
Vprašanje: Kdo in kako izvaja nadzor nad plakatiranjem in parkirišči? Ali so že bile izvršene
kakšne sankcije v zvezi s plakatiranjem? Glede plakatnih mest pove, da so še vedno
nameščena stara navodila iz bivše KS. Predlaga, da se posodobi.
V nadaljevanju g. Zobec izpostavi problematiko parkirišč pri OŠ Poljčane. V mesecu
septembru so na parkirišču pri OŠ Poljčane bila parkirana vozila delavcev, ki so delali na
terenu. Pove, da so vozila bila parkirana na parkirnih mestih teden dni. Postavi vprašanje:
Kako v bodoče ravnati v takšnem primeru, ko se ugotovi, da je na parkirišču vozilo, ki ne
spada na parkirišče?
Pobuda: Izpostavi pokrivne jaške ob pločniku pri Razvojnem centru narave ob pločniku.
Predlaga, da se namestijo takšni, kateri bodo delno povozni.
G. Jernej Rak pove, da, če se bo ugotovilo, da je potrebno, se bo namestil pokrov, ki je
namenjen večjim obremenitvam.
Vprašanje: Kdo je naročil pleskanje fasade na bivših prostorih elektro obrata?
Župan pove, da je bilo s strani občine dovoljeno Društvu za razvoj in mladino Poljčan, da
objekt prepleskajo v lastni režiji.
Pobuda. Ponovno je izpostavil igrišče na mivki. Pove, da se še ni nič zgodilo.
Župan pove, da bo razsvetljava postavljena še v letošnjem letu.
G. Tomaž Kokot
Vprašanje: Ali otroci, ki so iz Poljčan morajo res obiskovati vrtec v Makolah?
Župan pove, da vsi otroci iz Poljčan, ki so za to izpolnjevali pogoje, so dobili vrtec v
Poljčanah.
Pobuda: predlaga, da se ustanovi skupina gradbenega odbora, ki bi imela mandat občinskega
sveta, sestavljena iz predstavnikov občinskih svetnikov in gradbenikov. Skupina bi
opravljala nadzor nad izgradnjo vseh gradbenih projektih, ki se odvijajo v občni (npr. za ceste
in za večje zahtevnejše investicije). Predlaga, da se opravi skupni sestanek Komisije za
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gospodarstvo in kmetijstvo in Komisije za okolje in prostor, kjer se bodo podali predlogi za
ustanovitev skupine.
Pohvala: Pohvalil je delovanje občinske uprave in župana.
G. Franc Valand
Vprašanje: Kdo zamenjuje žarnice na drogovih javne razsvetljave? Izpostavi svetilki javne
razsvetljave v Novi ulici.
Župan pove, da koncesijo za odpravo napak ima Cestno podjetje Ptuj. Prijave se zbirajo v
tajništvu občine ali se posredujejo na elektronski naslov obcina@poljcane.si. Napake so
odpravljene sprotno.

K tč. 16 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne povabil na predbožično tržnico v času od 17. 12. 2015 do 19.
12. 2015;
- svetnice in svetnike obvestil o sprejemu Sklepa o začasnem financiranju za
obdobje januar – marec 2016;
- ob zaključku zadnje seje Občinskega sveta v letu 2015 je svetnice in svetnike
povabil na sprejem in pogostitev na Turistični kmetiji Lovrencic;
- izrekel je še novoletno voščilo vsem članicam in članom Občinskega sveta in
ostalim prisotnim na seji.

S tem je bil izčrpan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan
ob 18.23 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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