OBČINA POLJČANE
Občinski svet

19. redna seja Občinskega sveta,
2017

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 18. oktobra
2017 - 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
18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 18. 10. 2017
18. 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 13 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Silvestra Samastur je svojo odsotnost opravičila. G. Slavko Kodrič se je
svetnikom in svetnicam pridružil ob 16.21 uri.
Seji so prisostvovali še: predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, fotograf g. Milan Sternad,
zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Katja Pepelnak, Nataša
Dvoršak, Klavdija Majer, Renata Golob, Jelka Lovrenčič, Vladimir Podvršnik in Anita
Gajšek.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 20. 6. 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 5. 7. 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Izvolitev predstavnika - elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta iz Občine Poljčane
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2017
- skrajšani postopek
7. Vprašanja in pobude
8. Informacije

1.
2.
3.
4.
5.

Razpravljali so: Tomaž Kokot in Olga Žolger.
Obrazložitve v razpravi je podal župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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K tč. 5 dnevnega reda
Izvolitev predstavnika – elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
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.
V nadaljevanju člani občinskega sveta prevzamejo glasovnico za izvolitev elektorja in
glasovnico za določitev kandidata za člana državnega sveta in se podpišejo v oba volilna
imenika.
Občinska uprava pripravi vse potrebno za izvedbo volitev, svetniki pa se ob prejemu
glasovnic podpišejo v volilna imenika. Ko so glasovnice razdeljene, predsednik komisije
naznani tajno glasovanje za izvolitev elektorja in kandidata za člana Državnega sveta ki traja
10 minut.
Sledi glasovanje in oddaja glasovnic v volilno skrinjo za izvolitev elektorja in v volilno
skrinjo za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta. Po koncu glasovanja se obe volilni
skrinji zapečatita.
Po poteku 10 minut, namenjenih glasovanju, predsednik komisije naznani, da je glasovanje
končano. Komisija se nato umakne v zgornje nadstropje, v prostore občinske uprave, da
prešteje glasove.
Po končanem štetju glasov se komisija vrne v sejno sobo, kjer predsednik komisije prebere
rezultate glasovanja, in sicer:
1. REZULTATI GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ELEKTORJA V VOLILNO TELO 4.
VOLILNE ENOTE ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
Od 15 članov občinskega sveta, kolikor jih je imelo pravico glasovati, jih je glasovalo 13.
Od 13 oddanih glasovnic je bilo:
1. VELJAVNIH glasovnic 11
2. NEVELJAVNIH glasovnic 2
Glede na rezultate tajnega glasovanja je predlagan kandidat za predstavnika- elektorja v
volilno telo 4. volilne enote dobil 11 glasov.
Na podlagi 7. člena sprejetih pravil je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel največ glasov.
Občinski svet Občine Poljčane je ugotovil, da je na podlagi tajnega glasovanja bil v volilno
telo za izvolitev člana državnega sveta 4. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:
g. GORIŠEK Feliks iz Poljčan.
Nato sledi.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme, da je na podlagi tajnega glasovanja bil v volilno telo za izvolitev člana
državnega sveta 4. volilne enote izvoljen naslednji kandidat g. Gorišek Feliks iz Poljčan.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
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ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsednik komisije nadaljuje z rezultati tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana
Državnega sveta.
2. REZULTATI GLASOVANJA
DRŽAVNEGA SVETA

ZA

DOLOČITEV

KANDIDATA

ZA

ČLANA

Od 15 članov občinskega sveta, kolikor jih je imelo pravico glasovati, jih je glasovalo 13.
Od 13 oddanih glasovnic je bilo:
1. VELJAVNIH glasovnic 11
2. NEVELJAVNIH glasovnic 2
Glede na rezultate tajnega glasovanja je predlagan kandidat za člana državnega sveta dobil 11
glasov.
Na podlagi 7. člena sprejetih pravil je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel največ glasov.
Občinski svet Občine Poljčane je ugotovil, da je na podlagi tajnega glasovanja, za kandidata
za člana državnega sveta iz Občine Slov. Bistrica izglasovan
g. OZIMIČ Milan iz Slovenske Bistrice.
Nato sledi.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme, da je na podlagi tajnega glasovanja, za kandidata za člana državnega
sveta iz Občine Slov. Bistrica izglasovan g. Ozimič Milan iz Slovenske Bistrice.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2017 skrajšani postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Katja Pepelnak.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Olga Žolger, Viktor Pušaver, Vladimir Ganziti, Tomaž Kokot,
Franc Valand, Ana Lešnik, Tomaž Marzidovšek in Slavko Kodrič.
Obrazložitve v razpravi so podali: Klavdija Majer, Renata Golob, Karmen Furman, Katja
Pepelnak, Jelka Lovrenčič, Nataša Dvoršak in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Poljčane za leto 2017 – skrajšani postopek.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017,
ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2017
(priloga 1) in
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017
(priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2017 (priloga 3) in
2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2017 (priloga 4).
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
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 2017.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 7 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Vladimir Ganziti
Pobuda: Izpostavil je problematiko pomanjkanja parkirnih mest pri vrtcu v Poljčanah.
Predlaga, da se za zaposlene v vrtcu uredi parkirišča. V nadaljevanju predlaga lokacijo med
blokom in osnovno šolo (pri brezah).
Župan pove, da parkirišča med blokom in osnovno šolo že zasedajo zaposleni v osnovni šoli.
Navodilo ravnateljice Vrtca zaposlenim v Vrtcu je, da parkirajo na parkiriščih v centru
Poljčan pri nekdanji stavbi pošte.
Pobuda: Pove, da se v nočnem času na platoju pred vrtcem zadržujejo ljudje. Predlaga, da
redarska služba preveri, kaj se dogaja in kdo se zadržuje na tem območju?
Pobuda: Predlaga, da se v občini uredijo modre cone s časovno omejenim parkiranjem.
G. Franc Valand
Pobuda: Predlaga, da se ažurira spletna stran občine. Tam se še vedno nahajajo določeni
priimki in imena, ki niso več v funkciji (npr. predsednik nadzornega odbora in predsednik
vaškega odbora Sp. Poljčane).
Pobuda: Predlaga namestitev ograje na obeh straneh stopnic, ki vodijo na oder v Domu športa
in kulture.
Pobuda: Predlaga, da se obnovijo in prepleskajo stebrički pri mrliški vežici v Poljčanah.
Vprašanje: Izpostavil je Razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v
občini Poljčane. Pove, da je bila Ribiška sekcija Poljčane za preteklo leto slabo finančno
ovrednotena. V letošnjem letu se je seznam dogodkov dostavili na občino in niso bili
objavljeni v koledarju dogodkov in prireditev v Občini Poljčane. Izpostavil je ribiške tekme
in postavil vprašanje: Kako bo Ribiška sekcija Poljčane ovrednotena v naslednjem letu?
Predlaga, da se poda pisni odgovor.
V nadaljevanje je potekala razprava v kateri so sodelovali: Jelka Lovrenčič, Franc Valand,
Klavdija Majer, Andro Razboršek, Karmen Furman in župan.
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Predlaga, da se občane ponovno seznani s projektom gradnje kanalizacijskega
sistema v Poljčanah.
Vprašanje: Kako je s postavitvijo bankomata pri trgovini Strnad v Zg. Poljčanah?
Vprašanje: Kaj je z ureditvijo ulice Prekomorskih brigad? Pove, da se cesta uničuje. V
nadaljevanju predlaga, da se ureditev ulice vključi v projekt.
Župan pove, da ni res, da ni bilo v teh letih nič investirano. Na ulici Prekomorskih brigad se
je uredil celotni ovinek med g. Kodričem in g. Turinom. Vseskozi so se izvajala krpanja lukenj
te ulice. Uredil se je mostiček. Za ureditev ulice Prekomorskih brigad je ocenjena
predračunska vrednost po projektu 400.000 €. V tem trenutku denarja za ureditev ulice
nimamo. Zadeva v ulici se bo izvedla takrat, ko se bo začela graditi kanalizacija.
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Vprašanje: Izpostavila je problem prevoza treh učencev iz smeri Ljubično.
Župan pove, da je odločeno tako, da se otroci od prvega do šestega razreda ne glede na
razdaljo do šole, se pravi lahko so oddaljeni samo dva kilometra vozijo z javni prevozom.
Otroci od sedmega do devetega razreda, ki so oddaljeni manj kot štiri kilometre, niso
upravičeni do tega prevoza, razen v primerih, če se iz iste družine vozi nekdo izmed njegovih
bratov ali sester, ki jim ta prevoz pripada. V vsakem primeru so opravičeni do prevoza vsi
otroci, ki hodijo v prvi razred. Primer o katerem se govori je gospe natančno poznan in je
bila seznanjena, da se v letošnjem letu prevoz ne bo izvajal. Svet za preventivo in varnost v
cestnem prometu občine Poljčane je pregledal trase in ocenil, da je peš promet v šolo po teh
trasah možen. Pove še, da je avtobusni prevoz zagotovljen iz Zg. Poljčan ali Lušečke vasi.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Olga Žolger, Klavdija Majer,
Viktor Pušaver, Vinko Zobec in župan.
G. Tomaž Marzidovšek
Pobuda: Predlaga, da se v koledar dogodkov in prireditev v Občini Poljčane objavijo ribolovi
Ribiške sekcije Poljčane.
Pobuda: Opozoril je, da na več mestih ob glavni cesti, v predel med pločnikom in robnikom
rastejo večji šopi trav. Pove še, da trava raste iz jaškov ob glavnih cestah, ki služijo za odvod
meteornih vod. Izpostavil je jašek v naselju Krasna, Studenice, Zg. Poljčane in rešetko na
avtobusni postaji Brezje pri Poljčanah. Predlaga, da se uredi.
Vprašanje: Koliko je porabljenih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje male
komunalne in čistilne naprave?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je bilo za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne
in čistilne naprave porabljenih sredstev v višini 4.000 €.
G. Andro Razboršek
Vprašanja: Zakaj na spletni strani občine ni bil objavljen Razpis za podelitev koncesije za
izvedbo projekta celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Dornava, Kidričevo,
Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnova vas? Kdaj je bil rok zaključen? Kdo je
bil izbran izvajalec? Ali se je kdo iz občine udeležil javnega odpiranja ponudb?
Ga. Klavdija Majer pove, da je javni razpis vodila občina Kidričevo. Občina je razpis
objavila ustrezno v skladu z Zakonom o javnem zasebnem partnerstvu. Povabila, da je bila
sklicana komisija, ni prejela. V tem tednu je prispel Sklep o imenovanju strokovne komisije.
Na razpis je prispela samo ena ponudba (Petrol d.d., s partnerjem Plistor d.o.o.). Celotni
postopek vodi Občina Kidričevo.
Pobuda: Izpostavil je pomanjkanje parkirnih mest pri vrtcu v Poljčanah.
Župan pove, da so bila parkirišča narejena po normativih.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Andro Razboršek, Franc Valand in
župan.
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Pobuda: Izpostavil je dolg iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja v lasti Občine
Poljčane.
G. Slavko Kodrič
Vprašanje: Kako je z ureditvijo prehoda za pešce na avtobusnem postajališču v naselju
Novake?
Pobuda: Predlaga, da se pred zimskim časom opravi ogled cest. Ob cestah so luknje. Izpostavi
naselji Krasna in Novake. Meni, da je potrebno nasipati pesek in utrditi bankine.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Pove, da na objektu Vrtec Poljčane pušča streha. Predlaga, da se naredi temeljiti
pregled vrtca.
Župan pove, da je temeljiti pregled že bil opravljen.
Vprašanje: Kako je z ureditvijo Vorančeve ulice v Sp. Poljčanah?
Župan pove, da je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela
Vorančeve ulice v fazi oblikovanja.
Pobuda: Prosi za ogled Vloge za energetsko sanacijo osnovne šole.
Pobuda: Prosi za pisne odgovore na vprašanja in pobude s prejšnje seje.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Ažuriranje spletne strani občine. Predlaga, da se usposobi še kakšna zaposlena, da se
bodo sproti objavljale stvari.
Pobuda: Izpostavil je udarno jamo na cestišču - obvoznica Brežnica. Predlaga, da se sanira.
G. Vlado Podvršnik pove, da je udarna jama že sanirana.
Pobuda: Ponovno je izpostavil pobudo glede priprave usmeritev, kdaj se mora član
Občinskega sveta izločiti iz glasovanja.
Župan pove, da se usmeritve ne bodo pripravile. Vsak svetnik se sam odloča.
Vprašanje: Kako je z oskrbo pitne vode v občini Poljčane? Pove, da je nerazumni dolgi rok
prepovedi. Predlaga, da se preveri.
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je bil preklic odstranjen iz občinske spletne strani. Podjetje
OKP d.o.o. Rogaška Slatina bo opozorilo, da umakne obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode
iz spletne strani.
G. Viktor Pušaver
Vprašanje: Kaj se dogaja v Vorančevi ulici? Pove, da g. Ipšek nasipuje med asfaltom in
ograjo.
Župan pove, da poseg že obravnava občinski Inšpektorat.
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Vprašanje: Kaj se dogaja z objektom stara kinodvorana?
Župan pove, da je gradbeni inšpektor izdal Odločbo lastnikom, da zadevo uredijo. Do
današnjega dne še niso naredili nič.
G. Jožef Kohne
Vprašanje: Kako daleč je Občina glede OPN-ja?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je na Javni razgrnitvi OPN-ja bilo podano veliko število
pripomb. Stališča so v končni fazi usklajevanja. OPN bo predvidoma v letu 2018.
K tč. 8 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne seznanil glede obvoznice Brežnica. Promet po obvoznici začasno steče
konec spomladi, nato se bodo uredile vse deviacije. Promet v smeri Slov. Bistrice ne
bo moten.
- podvoz v Poljčanah, v sredini novembra se pričakuje, da bo izdano gradbeno
dovoljenje. V primeru, da bo zima primerna se bodo pričela pripravljalna dela,
v smislu rušenje objektov in priprava gradbišča. S prvim marcem leta 2018 je
predvidena devetdeset dnevna zapora polovice proge. Aprila leta 2019 bi podvoz bil
dokončno zgrajen.

S tem je bil izčrpan dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 19.53 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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