OBČINA POLJČANE
Občinski svet

9. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 22. marca
2016 - 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
8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 22. 3. 2016
8. 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 15.03 uri.

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 15.03 uri prisotnih 12 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Nataša Krajnc se je svetnikom in svetnicam pridružila ob 15.06 uri, g.
Tomaž Marzidovšek ob 15.09 uri in ga. Petra Urlep ob 15.37 uri. Seji so prisostvovali še:
predstavniki medijev, g. Bojan Sinič, ga. Mojca Vtič, ga. Natalija Škrinjar, zaposleni v
občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Klavdija Majer, Nataša Dvoršak, Anita
Gajšek in pri 8. točki dnevnega reda ga. Patricija Breznikar, direktorica javnega zavoda
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane sta razpravljala g. Andro
Razboršek in predsedujoči.
G. Andro Razboršek
1. PREDLOG SKLEPA:
V 14. točki zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 26. 1. 2016 se
dopolni z informacijo: »g. Andro Razboršek je v pisni obliki predložil tretje Cenitveno
poročilo – Vorančeva ulica.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 26. 1. 2016.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju občine Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Poljčane
8. Letno poročilo javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica za
poslovno leto 2015
9. Obravnava poročila o opravljeni reviziji izvedeniškega mnenja o vrednosti
nepremičnin parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah
10. Kadrovske zadeve:
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Komisije za okolje in
prostor Občine Poljčane
- imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
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Dnevni red je bil sprejet.

K tč. 4 dnevnega reda
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Nataša Dvoršak in predsedujoči.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Jožef Kohne, Vinko Zobec, Franc Valand, Viktor Pušaver,
Vladimir Ganziti, Olga Žolger, Nataša Dvoršak, Karmen Furman in župan.
G. Vinko Zobec predlaga, da se v 8. členu črta stavek: »Komisijo sestavljajo en uslužbenec
občinske uprave, en uslužbenec izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode in predsednik Komisije za okolje in prostor občinskega sveta
Občine Poljčane.« tako, da se glasi 8. člen: »Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v
skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan za obdobje
njegovega mandata.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
1. PREDLOG SKLEPA:
V 8. členu se črta stavek: »Komisijo sestavljajo en uslužbenec občinske uprave, en uslužbenec
izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode in
predsednik Komisije za okolje in prostor občinskega sveta Občine Poljčane.« tako, da se glasi
8. člen: »Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi
tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan za obdobje njegovega mandata.«
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
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Razpravljali so: Tomaž Kokot, Franc Valand, Ana Lešnik, Vinko Zobec in predsedujoči.
G. Tomaž Kokot predlaga, da se v 7. členu črta stavek: »Komisijo sestavljata dva zaposlena v
občinski upravi Občine Poljčane in predsednik Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
Občinskega sveta Občine Poljčane.« tako, da se glasi 7. člen: »Župan ob objavi razpisa s
sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje
prispelih vlog na javni razpis. Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na
razpisu. Komisija obravnava pravilne, formalno popolne, čitljive in pravočasno prispele
vloge.«
Nato sledi.
1. PREDLOG SKLEPA:
V 7. členu se črta stavek: »Komisijo sestavljata dva zaposlena v občinski upravi Občine
Poljčane in predsednik Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo Občinskega sveta Občine
Poljčane.« tako, da se glasi 7. člen: »Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko
strokovno komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na javni razpis.
Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu. Komisija obravnava
pravilne, formalno popolne, čitljive in pravočasno prispele vloge.«
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
G. Vinko Zobec predlaga, da se v 4. členu (pogoji sofinanciranja) peta alineja: »imeti morajo
zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje.« bolj podrobno opredelijo.
V 10. členu se popravi stavek: »K posamezni odločbi je potrebno priloži tabela razdelitve
sredstev posameznega izvajalca.« tako, da se pravilno glasi: »K posamezni odločbi je
potrebno priložiti tabelo razdelitve sredstev posameznega izvajalca.«
V 12. členu se popravi stavek: »Osnova za obseg sofinanciranja so merila, ki so opredeljena v
temu pravilniku.« tako, da se pravilno glasi: »Osnova za obseg sofinanciranja so merila, ki so
opredeljena v tem pravilniku.«
V 15. členu se pri strokovnem izobraževanju popravi stavek: »Izobraževanje društva pri
strokovnih institucijah izven območja občine.« tako, da se glasi: »Izobraževanje članov
društva pri strokovnih institucijah izven območja občine.«
V 15. členu se pri promocijski dejavnosti bolj podrobno opredeli stavek (npr. po tiskarskih
polah): »Izdaja tiskanega gradiva (knjiga, priročnik in temu podobno gradivo).
V 15. členu se pri promocijski dejavnosti popravi stavek: »Internetna stran.« tako, da se glasi:
»Aktivna internetna stran.«
V 15. členu se pri organiziranju in izvedbi prireditev ali tekmovanj popravi stavek:
»Sodelovanje društva na razstavah, sejmih ali prireditvah na območju občine Poljčane. 10
točk /sodelovanje (število točk se prepolovi nad 10 sodelovanj).« tako, da se glasi:
»Sodelovanje društva na razstavah, sejmih ali prireditvah na območju občine Poljčane. 10
točk/število sodelovanj nad deset se upošteva polovično.«
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V 15. členu se pri organiziranju in izvedbi prireditev ali tekmovanj popravi stavek:
»Sodelovanje društva na razstavah, sejmih ali prireditvah izven območja občine. 30
točk/sodelovanje
(število točk se prepolovi nad 10 sodelovanj).« tako, da se glasi: »Sodelovanje društva na
razstavah, sejmih ali prireditvah izven območja občine. 30 točk/število sodelovanj nad deset
se upošteva polovično.«
V 15. členu se popravi stavek: »Organizacija čistilne akcija se dokazuje z vabilom na akcijo,
sodelovanje pri čistilne akciji pa s potrdilom organizatorja čistilne akciji o sodelovanju
društva na čistilni akciji iz katerega mora biti razvidno število sodelujočih članov.« tako, da se
glasi: »Organizacija čistilne akcije se dokazuje z vabilom na akcijo, sodelovanje pri čistilne
akciji pa s potrdilom organizatorja čistilne akcije o sodelovanju društva na čistilni akciji iz
katerega mora biti razvidno število sodelujočih članov.«
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na
področju kmetijstva v Občini Poljčane, skupaj s prej izglasovanim sklepom in predlaganimi
predlogi g. Vinka Zobca.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 6 dnevnega reda
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Tomaž Marzidovšek, Silvestra Samastur, Cvetka Poslek, Ana
Lešnik, Tomaž Kokot, Klavdija Majer in predsedujoči.
G. Vinko Zobec predlaga, da se v 11. členu, kriterij pod zaporedno številko 5. »Otrok
katerega oba starša sta zaposlena; število točk 15.« popravi tako, da se ovrednoti: »Otrok
katerega oba starša sta zaposlena; število točk 20.«
V 13. členu predlaga, da se beseda: »poziv« popravi tako, da se glasi: »povabilo.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
1. PREDLOG SKLEPA:
V 11. členu, kriterij pod zaporedno številko 5. »Otrok katerega oba starša sta
zaposlena; število točk 15.« se popravi tako, da se ovrednoti: »Otrok katerega oba
starša sta zaposlena; število točk 20.«
2. PREDLOG SKLEPA:
V 13. členu se beseda: »poziv« popravi tako, da se glasi: »povabilo.«
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
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ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju
občine Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se sedma točka dnevnega reda, Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane,
prestavi in sicer postane osma točka dnevnega reda.
Nato sledi
PREDLOG ZA PRESTAVITEV OBRAVNAVE TOČKE DNEVNEGA REDA:
Občinski svet sprejme predlog, da se sedma točka – »Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane«, prestavi in
obravnava prednostno.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.

K tč. 8 dnevnega reda
Letno poročilo javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica za
poslovno leto 2015
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Ga. Patricija Breznikar kot direktorica
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je podrobno predstavila delovanje knjižnice.
Razpravljali so: Olga Žolger, Ana Lešnik, Vinko Zobec, Franc Valand, Tomaž Kokot, Jožef
Kohne in župan.
Obrazložitve v razpravi je podala ga. Patricija Breznikar, direktorica Knjižnice Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Občinski svet občine Poljčane se je seznanil s Poročilom o delovanju javnega zavoda
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Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

K tč. 7 dnevnega reda
Pravilnik s spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Karmen Furman in predsedujoči.
Razpravljali so: Franc Valand, Vinko Zobec, Jožef Kohne, Vladimir Ganziti, Petra Urlep,
Olga Žolger, Tomaž Kokot, Viktor Pušaver, Ana Lešnik in predsedujoči.
Ga. Ana Lešnik predlaga, da Nadzorni odbor Občine Poljčane na naslednji seji Občinskega
sveta Občine Poljčane predstavi program dela.
Predlog svetnikov in svetnic je bil sledeči:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za opravljanje svoje
funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora je mesečna plača župana za
poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo, in sicer za:
- vodenje seje nadzornega odbora v višini 4% plače župana,
- udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 2,5% plače župana,
- poročanje na seji občinskega sveta v višini 1,5% plače župana.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
1. PREDLOG SKLEPA:
V 1. členu, se popravi stavek: »Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade za opravljanje svoje funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora
je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo, in
sicer za:
- vodenje seje nadzornega odbora v višini 5% plače župana,
- udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 3% plače župana,
- poročanje na seji občinskega sveta v višini 1,5% plače župana.« tako , da se pravilno glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za opravljanje svoje
funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora je mesečna plača župana za
poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo, in sicer za:
- vodenje seje nadzornega odbora v višini 4% plače župana,
- udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 2,5% plače župana,
- poročanje na seji občinskega sveta v višini 1,5% plače župana.«
Na pobudo svetnic in svetnikov se upošteva omejitev v vrednosti 5.000 €.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ob 17.40 je predsedujoči odredil dvajsetminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.00 uri.
Navzočih je bilo 15 svetnikov in svetnic.

K tč. 9 dnevnega reda
Obravnava poročila o opravljeni reviziji izvedeniškega mnenja o vrednosti nepremičnin
parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal predsedujoči.
Razpravljali so: Viktor Pušaver, Vinko Zobec, Andro Razboršek, Franc Valand, Tomaž
Kokot, Jožef Kohne in predsedujoči.
Predsedujoči je na predlog občinskega svetnika Tomaža Kokota, odredil prekinitev seje ob
18.55 uri.
Ob 19.04 je predsedujoči naznanil, da se seja nadaljuje.
Nato sledi.
G. Tomaž Kokot predlaga razlastitev z odloženim rokom treh mesecev od dneva današnje
seje.
Razprava: Olga Žolger, Tomaž Kokot, Jožef Kohne, Andro Razboršek in predsedujoči.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
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, z odloženim rokom treh
mesecev od dneva današnje seje.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 10 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Komisije za okolje in
prostor Občine Poljčane
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: Vladimir Ganziti, Tomaž Kokot, Franc Valand in župan.
Nato sledi.
PREDLOG UGOTOVITNEGA SKLEPA:
I.
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da je g. Vladimir Ganziti podal nepreklicno
odstopno izjavo s funkcije člana in predsednika Komisije za okolje in prostor Občine
Poljčane, s čimer mu preneha funkcija člana in predsednika Komisije za okolje in prostor
Občine Poljčane.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
- imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
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: Viktor Pušaver, Tomaž Kokot, Franc Valand, Silvestra Samastur, Vladimir
Ganziti, Ana Lešnik in župan.
G. Vladimir Ganziti predlaga, da se imenuje za predstavnico Občine Poljčane v svet območne
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica go. Jasno Orešič.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predstavnico Občine Poljčane v svet območne
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica go. Natalijo Drozg.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
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Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predstavnico Občine Poljčane v svet območne
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica go. Jasno Orešič.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 11 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Izpostavil je plaz na Stanovskem (pri Korošcu). Kakšna dela se bodo opravljala na
tem območju?
Župan pove, da je bilo izdelano geomehansko poročilo o sanaciji, pridobljena je
dokumentacija PZI in izbran je izvajalec za izvedbo del. Narejen bo podporni zid. Ocenjena
vrednost znaša 35.000 €.
Pobuda: Pove, da se pojavlja informacija glede podanih vlog za spremembo OPN-ja. Podanih
je bilo okoli petsto vlog, od tega jih je v aktualnem načrtu upoštevanih samo dvesto petdeset.
Ali obstaja kakšna možnost, da se tem občanom upoštevajo njihove pobude?
Župan pove, da bo v času javne razgrnitve OPN-ja možno podati predloge in pripombe.
G. Franc Valand
Pobuda: Predlaga, da so o sejah komisij obvesti vse svetnice in svetnike po elektronski pošti.
Pobuda: Opozoril je na nedelovanje svetilke javne razsvetljave na Sp. Brežnici (pri Korošcu).
Predlaga, da se uredi.
Župan pove, da se bo uredilo.
Vprašanje: Koliko azbestnih cevi še imamo na območju Občine Poljčane? V nadaljevanju je
izpostavil naselje Čadramska vas in naselje Lušečka vas.
Župan pove, da bo podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. sprotno posodabljalo cevi.
Ga. Cvetka Poslek
Pobuda: Na pobudo občanov je izpostavila problematiko fizioterapije v Domu dr. Jožeta
Potrča v Poljčanah, potrebna je dodatna zaposlitev. Predlagala je, da občina stopi skupaj v
stik z Domom dr. Jožeta Potrča in pošlje dopis na ustrezno ministrstvo.
G. Vinko Zobec
Vprašanje: Kdaj se lahko pričakuje Odlok o spremembi katastrske meje med naseljema
Poljčane in Spodnje Poljčane v delu, ki se navezuje na osnovno šolo in vrtec?
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Ali že potekajo aktivnosti za ureditev javne razsvetljave pri coni umirjenega
prometa (lokalna cesta Zg. Poljčane – Sp. Poljčane)?
Župan pove, da je bil izdana naročilnica. Izkazalo se je, da je način kabliranja cenejši, kot
način s solarnimi svetilkami. Osvetlile se bodo vse štiri grbine. Potrebno je še pridobiti
gradbeno dovoljenje.
G. Viktor Pušaver
Vprašanje: Kdaj je predvideno čiščenje javnih površin in čiščenje pločnikov znotraj naselja?
Predlaga, da se čiščenje uskladi s koncesionarjem.
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Predlaga, da se poda informacija, kako je potekal pogovor s podjetjem Komunala
d.o.o., glede obračunavanja odvoza greznične gošče?
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V nadaljevanju so informacije podali: Vinko Zobec, Tomaž Kokot in župan.
Vprašanje: Kako daleč je izgradnja Zbirnega centra za odpadke v Zg. Poljčanah?
Župan pove, da je pravnomočno gradbeno dovoljenje, pogodbe so podpisane, parcela je
očiščena in izvajalec je uveden v delo. Ta teden bi morali pričeti z deli. Dela bi naj bila
zaključena do konca meseca maja 2016.
Vprašanje: Kako je s sredstvi financiranja za letošnje leto?
Župan pove, da je 54.000 € pridobljenih sredstev po 23. členu, ostalo je delež Občine.
Skupna vrednost same izvedbe - Zbirni center za odpadke Občine Poljčane znaša 256.000 €.
V nadaljevanju so v razpravi sodelovali: Tomaž Kokot, Franc Valand in župan.

K tč. 12 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- zaželel je vesele velikonočne praznike in vse dobro, vsem članicam in članom
Občinskega sveta in ostalim prisotnim na seji.
S tem je bil izčrpan dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan
ob 19.56 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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