OBČINA POLJČANE
Občinski svet

20. redna seja Občinskega sveta,
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Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 12.
decembra 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
19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 12. 12. 2017
19. 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.
Pred pričetkom seje je bila minuta molka v čast pokojnemu svetniku Janku Kidriču.
K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 16.00 uri prisotnih 15 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Seji so prisostvovali še: predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, ga. Barbara
Furman, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Katja Pepelnak,
Nataša Dvoršak, Renata Golob, Klavdija Majer, Jelka Lovrenčič, Vladimir Podvršnik, Anita
Gajšek, pri 6. točki dnevnega reda ga. Stanislava Stegne, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča
Slov. Bistrica in ga. Alenka Romih, računovodkinja Vrtca Otona Župančiča Slov. Bistrica in
pri 8. točki dnevnega reda g. Primož Obreht, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane.
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 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane so razpravljali: Vladimir
Ganziti, Olga Žolger in predsedujoči.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 18. 10. 2017.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
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ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - 1. obravnava
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
7. Sklep o soglasju k cenam programov vrtcev v Občini Poljčane
8. Sklep o soglasju k spremembi cenika za najem telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana
Koviča Poljčane
9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
10. Odgovori na vprašanja in pobude
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije
Župan je iz dnevnega reda umaknil 6. točko - Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Poljčane – 1. obravnava.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA:
Občinski svet sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 19. redne seje Občinskega
sveta umakne 6. točka z naslovom »Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Poljčane – 1. obravnava
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 19. 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. 4 dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Katja Pepelnak in župan.
Katja Pepelnak je v uvodu opozorila na napako v letnici – Sklep o izvedbi javne razprave o
predlogu proračuna Občine Poljčane, kjer je napisana letnica 2017 in ne 2018 in strani
dokumenta, ki niso oštevilčene. Na spletni strani občine je objavljen nov popravljen Predlog
proračuna občine Poljčane.
Nataša Dvoršek je opozorila na napako v obrazložitvah proračuna za leto 2018. Postavka
13263 - Izven nivojski prehod Lušečka vas se črta.
Razpravljali so: Cvetka Poslek, Tomaž Kokot, Jožef Kohne, Olga Žolger, Tomaž
Marzidovšek, Franc Valand, Vladimir Ganziti, Andro Razboršek, Ana Lešnik, Vinko Zobec
in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala: župan in Nataša Dvoršak.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
- povišanje postavke 18212 – Obnova lokalne kulturne dediščine (10.000 € za obnovo
fasade na cerkvi v Studenicah in 10.000 € za obnovo fasade na cerkvi v Poljčanah);
- povišanje postavke za obnovo kapele na pokopališču v Poljčanah v višini 2.000 €;
- ureditev širokopasovnega internetnega omrežja – optike, ob predelih kjer to ni
zagotovljeno
- sanacija potoka v naselju Krasna (cca. 50m);
- sanacija meandrov na strugi reke Dravinje;
- ureditev ulice Prekomorskih brigad;
- ureditev prehodov za pešce v naseljih Studenice in Novake;
- ureditev javne razsvetljave v spodnjem Hrastovcu pod Bočem;
- povišanje postavke 11211 Podpora kmetijstvu;
- vključitev sredstev v proračun za prodajo stanovanja;
- povišanje postavke za gospodarstvo;
- odkup zemljišč – »Provizorij« v Zg. Poljčanah, ter uredi okolica za parkirne prostore;
- ureditev objekta »stara Perhavčeva domačija«, predlaga odkup zemljišča;
- ureditev pločnika pri avtobusnem postajališču v Sp. Poljčanah (vhod v Novo ulico);
- povišanje postavk 18441 Sofinanciranje društva upokojencev in 18443 Sofinanciranje
zveze šoferjev in avtomehanikov (na 2200 €);
- odkup objekta »Iusova stara domačija«, ter uredi okolica za parkirne prostore;
- pisna opredelitev sredstev namenjena za sofinanciranje vaških odborov;
- povišanje postavke namenjene za odmere in kategorizacije cest;
- vključitev sredstev v proračun za nakup klavirja za namene osnovne šole Kajetana
Koviča Poljčane;
- rešitev kmetijskih zemljišč k.o. AJBA (Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane).
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep o izvedbi javne razprave o Predlogu proračuna
Občine Poljčane za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona
Župančiča« Slovenska Bistrica - 1. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica - I. obravnava.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Sklep o soglasju k cenam programov vrtcev v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podali ga. Alenka Romih, računovodkinja Vrtca Otona Župančiča Slov. Bistrica in ga.
Klavdija Majer.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Nataša Krajnc, Ana Lešnik, Silvestra Samastur, Olga Žolger,
Tomaž Marzidovšek, Vinko Zobec, Vladimir Ganziti, Viktor Pušaver, Jožef Kohne, Andro
Razboršek in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala: ga. Alenka Romih, računovodkinja Vrtca Otona
Župančiča Slov. Bistrica in župan.
Župan:
Predlaga, da naj v bodoče ravnateljica vrtca pred kakršnim koli posredovanjem cene, skliče
predstavnike občin, da se pogovorijo in uskladijo glede cen.
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
O določitvi cen programov vrtcev na območju občine Poljčane
1. člen
Cene programov javnih vrtcev na območju občine Poljčane so:
Vrsta programa
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)

Cena programa v
€
433,40
308,10
347,07

2. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini:
Obroki

Dnevno v €
0,32
0,21
0,73
1,26

Zajtrk
Malica
Kosilo
Skupaj
3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Poljčane po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov,
lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka od 1. julija do 31. avgusta.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost enkrat letno najmanj 20 dni
vendar ne več kot 31 dni . Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje
en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila
določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Poljčane po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila
programov, uveljavljajo enkrat letno znižanje plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni
oziroma poškodbe ni obiskal vrtca neprekinjeno najmanj 20 delovnih dni vendar ne več kot
30 delovnih dni. Starši za neprekinjeno odsotnost plačajo 30 % plačila določenega z odločbo.
Občinska uprava Občine Poljčane na osnovi vloge ob predložitvi zdravniškega potrdila, izda
sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati od 01. 01. 2018 dalje.
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5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju
občine Poljčane, številka 900-0001/2014 (10-T12), z dne 28. 6. 2016.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Sklep o soglasju k spremembi cenika za najem telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana
Koviča Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Andro Razboršek in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
O potrditvi cen najema telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane
I.
Občinski svet Občine Poljčane potrjuje cene najema telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana
Koviča Poljčane, ki jih je predlagal upravljavec.
II.
Cene najema telovadnice so:
Vrsta prireditve
1.
2.

ŠPORTNE PRIREDITVE
KULTURNE PRIREDITVE
• PROFITNE
• NEPROFITNE
• HUMANITARNE

Nova cena
brez ddv
34,00 €
68,00 €
51,00 €
34,00 €

Domača društva (sedež v Občini Poljčane) in klubi imajo 20 % popusta. Najemnik odgovarja
za morebitno nastalo škodo v ali na objektu in poskrbi za čiščenje okolice šole. Vse cene so za
eno urni najem (1 ura = 60 min).

Vrsta najema/velikost prostora

Nova cena
brez ddv
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1.

NAJEM TELOVADNICE ZA REDNO TEDENSKO
DEJAVNOST
CELA DVORANA (60 min)
20,50 €
½ DVORANE (60 min)
11,40 €

2.

NAJEM samo GARDEROBE v tel.

5,60 €

Cena najema telovadnice za rekreativne dejavnosti in druge individualne najame v prazničnih
dneh in nedeljah je 20% višja od zgoraj navedenih.
III.
Ta sklep začne veljati od 1. januarja 2018 dalje. Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati
sklep št. 013-0001/2011 (10-T15) z dne 13. 12. 2011.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Primož Obreht, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane.
Razpravljali so: Andro Razboršek, Vladimir Ganziti, Vinko Zobec in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine
Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljali so: Vladimir Ganziti, Olga Žolger, Franc Valand, Tomaž Kokot in župan.
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G. Vladimir Ganziti je opozoril na napako pri navajanju imena in priimka navedena v
odgovoru »Odgovor na pobudo občinskega svetnika gospoda Vladimirja Ganzitija, izraženo na
18. redni seji občinskega sveta, dne 18. 10. 2017«, kjer se naj popravi in pravilno zapiše:
»Odgovor na pobudo občinskega svetnika gospoda Franca Valanda, izraženo na 18. redni seji
občinskega sveta, dne 18. 10. 2017«.
G. Tomaž Kokot ni zadovoljen z odgovorom glede puščanja strehe na Vrtcu Poljčane.
Ga. Klavdija Majer je podala popravek na odgovor. Krovci so opravili pregled obrob in zalili
stike med kritino in obrobo.
V nadaljevanju je g. Tomaž Kokot postavil vprašanje, ali bo potrebno vsake tri leta ponovno
zaliti stike? Opozori, da v letu 2019 poteče garancija.

K tč. 10 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Jožef Kohne
Vprašanje: Ali so se že izvedla asfalterska dela v Tovarniški ulici?
G. Vlado Podvršnik pove, da je izveden grobi asfalt od desnega odcepa do vrha hriba. Mimo
plazišča je narejeno fino nasutje. Izvedene so drenaže, kanalizacija, kabelska inštalacija,
vstavljene so cevi za javno razsvetljavo. V ulici je potrebno opraviti še fina dela.
Pobuda: Izpostavil je problem oskrbe s pitno vodo v naselju Stanovsko. Pove, da kadar
zmanjka elektrike, ni en dan vode.
Župan pove, da bomo od OKP zahtevali pisno pojasnilo..
G. Vinko Zobec
Pobuda: Predlaga, da se hitrostna merilna tabla pred osnovno šolo prestavi na drugo lokacijo.
Pobuda: Predlaga, da se načrtujejo poročila predstavnikov občine v svetih javnih zavodov in
gospodarskih družbah ali direktorjev zavodov v nekem zaporedju. Poročila naj bodo
opravljena v prvi polovici naslednjega leta.
Pobuda: Izpostavil je problematiko pri vlaganju vlog za pridobivanje sredstev iz občinskega
proračuna. Pove, da sama društva ugotavljajo, da so nekatere stvari težavne, tudi komisije
imajo včasih težave pri ocenjevanju vsega tega. Predlaga, da poskušajo komisije vse te
pripombe oziroma opažanja pri svojem delu strnit v nek zapis. Potrebno se je dogovoriti in
najti rešitev.
Ga. Olga Žolger
Vprašanje: Ponovno je postavila vprašanje, kako je s postavitvijo bankomata pri trgovini
Strnad v Zg. Poljčanah?
Pobuda: Predlaga, da se občane ponovno seznani s projektom gradnje kanalizacijskega
sistema v Poljčanah.
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Ga. Silvestra Samastur
Vprašanje: Na pobudo občanov, stanujočih v bližini železnice, je postavila vprašanje, ali je v
Projektu za izgradnjo podvoza pod železniško progo predvidena izvedba protihrupnih ograj?
Župan pove, da izvedba protihrupnih ograj ni predvidena.
G. Tomaž Kokot
Vprašanje: Kako je z energetsko sanacijo javnih objektov?
Ga. Klavdija Majer pove, da sta bila do sedaj dva kroga dialoga za izbiro izvajalca prenove
javnih objektov. V ponedeljek, 6. 11. 2017 je bil izveden prvi krog dialoga za izbiro izvajalca
prenove javnih objektov. Seznanili smo se z ponudnikom, ki se je prijavil na razpis (Petrol
d.d., s partnerjem Plistror d.o.o.). V četrtek, 30. 11. 2017 je bil izveden drugi krog dialoga za
izbiro izvajalca prenove javnih objektov. Podani so bili gradbeni ukrepi po posameznih
občinah. Dne 20. decembra 2017 je predviden konkurenčni dialog. Razpis je predviden v
začetku meseca februarja 2018. Potrebno bo še narediti novelacijo DIIP-a.
Po razpravi g. Tomaž Kokot prosi, da bi se skupaj z g. Androm Razborškom želela vključiti v
strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta celovite energetske prenove
javnih objektov.
K tč. 11 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne povabil na predbožično tržnico v času od 13. 12. 2017 do 16. 12. 2017;
- izrekel še je novoletno voščilo vsem članicam in članom Občinskega sveta in ostalim
prisotnim na seji.

S tem je bil izčrpan dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 18.42 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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