OBČINA POLJČANE
Občinski svet

3. redna seja Občinskega sveta,
2019

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 29. januarja
2019 - 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
2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 29. 1. 2019
2. 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. uri.
K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 16. uri prisotnih 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine
Poljčane. Ga. Nataša Krajnc se je svetnicam in svetnikom pridružila ob 16.30 uri. Seji so
prisostvovali še: predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček Opič, zaposleni v občinski upravi
Občine Poljčane: Renata Golob, Vlado Podvršnik, Jelka Lovrenčič, Barbara Klajderič, Katja
Pepelnak, Klavdija Majer in Anita Gajšek.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 18. 12. 2018.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

1

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

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2019
Sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2018 v občini Poljčane
7. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Statutarno
pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za
priznanja in odlikovanja
- Imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane
8. Vprašanja in pobude
9. Informacije
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2019
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Katja Pepelnak.
Razpravljali so: Boris Kodrič, Tomaž Kokot, Andrej Samastur, Tomaž Marzidovešk, Vinko
Zobec, Franc Valand in župan.
Obrazložitve v razpravi so podali: župan, Katja Pepelnak in Vlado Podvršnik.
Predlogi in vprašanja svetnikov in svetnic so bili sledeči:
-

posodobitev zakonov z veljavno zakonodajo;
zmanjšanje postavke 01131 – Plača župana in podžupana
(funkcija podžupana se naj opravlja brezplačno, 50 odstotkov plače se nameni za
šolski sklad Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, 25 odstotkov za
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-

-

sofinanciranje in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav – na območju
aglomeracij in 25 odstotkov povišanje postavke namenjene za štipendije);
zmanjšanje postavke 01132 Materialni stroški župana in podžupana;
postavka 04311 Celostna podoba občine, ali so v postavki zajeti stroški
vzdrževanja prostorsko informacijskega sistema IOBČINA, podjetja Kaliopa
d.o.o.?
zmanjšanje postavke 12611 Lokalni energetski koncept, ali so se sklenile licence
za program e2 manager za več let in za koliko stavb?
postavki 13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje LC in 132112 Upravljanje in
tekoče vzdrževanje JP, kakšna je razlika med zagotovljenim 100 odstotnim
standardom v sladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest in 90
odstotnim standardom glede na prejšnja leta?
sredstva namenjena za sofinanciranje vaških odborov niso pošteno prerazporejena;
postavka 13222 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, kakšna dela so se
izvedla v letu 2018?
ureditev prehoda za pešce v naselju Sp. Poljčane (pri križišču ceste Zg. Poljčane);
postavka 15513 Po poteh naravne in kulturne dediščine, katera dva partnerja sta
vključena v projekt?
postavka 16231 Urejanje prostora, ali je okoljsko poročilo plačano v enkratnem
znesku ali se plačuje obročno?
postavka 16232 OPPN za območje Studenic, kaj se bo urejalo?
postavka 16232 OPPN za zbirni center za odpadke, zakaj potrebujemo sredstva?
posodobitev svetlobnih teles – praznična okrasitev;
ureditev šolskega igrišča;
nepotrebna namestitev senčil v Vrtcu Poljčane (telovadnica in upravni prostori);
kakšna projektna dokumentacija se bo naročila za ureditev novih prostorov
knjižnice?
zemljišče pri kozolcu v Zg. Poljčanah je obremenjeno s plombo;
proračunska postavka namenjena za posodobitev računalniških programov
(vrednost 40.000 €), kakšne posodobitve se bodo opravile?
priprava načrta strategije za razvoj turizma v občini;
ureditev kolesarske steze ob reki Dravinji (povezava med občinami Slov. Konjice
– Poljčane – Makole);
OPN, zahteva vpogled pogodbe, ponudbe in zakaj je bil izvajalec izbran?
sanacija meandrov na strugi reke Dravinje;
neaktivnim vaškim odborom, kateri ne porabijo sredstev za delovanje vaških
odborov, se odvzame neporabljena sredstva in se jih nameni aktivnim vaškim
odborom;
ni navdušen nad predlogom za širitev ceste Sp. Poljčane - Zg. Poljčane;
postavka 16322 – Investicije na pokopališčih in mrliških vežicah naj se doda v
postavko: sanacija drugega žarnega zidu, popravilo ugreznin.

G. Tomaž Kokot je podal prošnjo, če se mu lahko posreduje tabela oziroma podatki - obvezne
in neobvezne naloge občin na elektronski naslov.
Ga. Klavdija Majer se je ob 16.57 uri pridružila seji.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
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Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep o izvedbi javne razprave o Predlogu proračuna
Občine Poljčane za leto 2019.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Katja Pepelnak je ob 17.43 zapustila sejo.
K tč. 5 dnevnega reda
Sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Renata Golob.
Razpravljali so: Franc Valand, Boris Kodrič, Vinko Zobec, Tomaž Kokot in župan.
Predlog svetnika:
G. Franc Valand je predlagal, da se ustanovi Komisija za turizem.
Župan predlaga, da se do naslednje redne seje pripravi potrebno gradivo.
Predlog svetnika:
G. Boris Kodrič je predlagal, da konec leta komisije poročajo o svojem delu.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o ustanovitvi Komisije za okolje in prostor
Občinski svet občine Poljčane ustanovi Komisijo za okolje in prostor.
Komisija ima pet članov.
Naloge komisije so:
- obravnava prostorske plane občine,
- predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
- obravnava vprašanja načrtovanja s področja urbanizma, gradbeništva, infrastrukture in
drugih posegov v prostor,
- obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture,
- obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
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Sklep je bi sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o ustanovitvi Komisije za družbene dejavnosti
Občinski svet Občine Poljčane ustanovi Komisijo za družbene dejavnosti.
Komisija ima pet članov.
Naloge komisije so:
- obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom,
- daje mnenja k ustanovitvenim aktom javnih zavodov in služb lokalnega pomena,
- obravnava vprašanja v zvezi s športom, rekreacijo, raziskovalno dejavnostjo in društvenimi
dejavnostmi,
- pripravlja programe socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,
- opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o ustanovitvi Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
Občinski svet Občine Poljčane ustanovi Komisijo za gospodarstvo in kmetijstvo.
Komisija ima sedem članov.
Naloge komisije so:
- obravnava vprašanja razvoja gospodarstva in kmetijstva v občini,
- spremlja in daje mnenja v zvezi z organiziranostjo in razvojem gospodarstva in kmetijstva v
občini,
- skrbi za celostni razvoj podeželja,
-daje mnenja v zvezi z razvojem posameznih prioritetnih gospodarskih in kmetijskih
dejavnosti v občini,
- opravlja druge naloge s področja gospodarstva in kmetijstva.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 6 dnevnega reda
Sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Renata Golob.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v
občini Poljčane
1. člen
V sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018, v nadaljevanju Sklep) se v 3. členu besedilo
»občinskemu svetu in računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »o financiranju volilne
kampanje.«
2. člen
V 4. členu Sklepa se besedilo »občinskemu svetu in računskemu sodišču« nadomesti z
besedilom »o financiranju volilne kampanje.«
3. člen
5. člen Sklepa se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Poljčane v roku 30
dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko portala AJPES.«
4. 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. 7 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane:
Statutarno pravne komisije
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Franc Valand, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Tomaž Marzidovšek in župan.
Predlog svetnika:
G. Tomaž Kokot je postavil vprašanje: Ali lahko člani občinskega sveta glasujejo sami za
sebe (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije)?
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Statutarno pravno komisijo v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Viktor Pušaver, predsednik
Nataša Flac Podlipnik
Lavra Slatenšek
Vladimir Ganziti
Katja Mikolič Hasić

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
- Komisije za pritožbe in ugovore občanov
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Franc Valand, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljali so: Robert Majer, Franc Valand in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o imenovanju Komisije za pritožbe in ugovore občanov
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za pritožbe in ugovore občanov v naslednji
sestavi:
-

Jožef Kohne, predsednik
Aleš Kavkler
Aleksandra Pirš
Alojz Pušnik
Vinko Zobec

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta (g. Andrej Samastur, ga. Eva Jug in g. Robert Majer).
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
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- Komisije za priznanja in odlikovanja
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Franc Valand, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Franc Valand, Tomaž Marzidovšek, Vladimir Ganziti, Robert
Majer, Jožef Kohne in župan.
Predlog svetnika:
G. Tomaž Kokot je predlagal Komisijo za priznanja in odlikovanja v naslednji sestavi:
-

Vincenc Zobec, za predsednika - predsednik
Tomaž Marzidovšek
Andrej Samastur
Klemen Knez
Eva Jug

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in odlikovanja
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za priznanja in odlikovanja v naslednji
sestavi:
- Vincenc Zobec, za predsednika - predsednik
- Tomaž Marzidovšek
- Mirko Slatenšek
- Klemen Knez
- Franc Valand
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov sveta (g. Andrej Samastur, ga. Janja Kodrič, g. Tomaž Kokot, g.
Boris Kodrič, ga. Nataša Krajnc, g. Robert Majer in ga. Eva Jug).
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
- Imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Franc Valand, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Boris Kodrič, Franc Valand, Renata Golob in župan.
Predlog svetnika:
G. Tomaž Kokot, predlaga naslednje člane komisije:
-

Metka Mohorko
Marjeta Krempl
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-

Mihelca Draksler
Urban Pihler
Vojteh Druškovič

Predlog svetnika:
G. Boris Kodrič je predlagal, da se preberejo obrazložitve kandidatov.
V nadaljevanju je g. Franc Valand, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja podal obrazložitve kandidatov.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Poljčane
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Nadzorni odbor Občine Poljčane v naslednji sestavi:
-

Metka Mohorko
Marjeta Krempl
Mihelca Draksler
Mihaela Genc
Vojteh Druškovič

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Boris Kodrič
Pobuda: Opozori, da 27. 9. 2019 poteče garancija vrtca. Pred iztekom roka garancije je
potrebno odpraviti napake na objektu vrtca (popravilo stene med atrijem in garderobo).
Pobuda: Pove, da je v lanskem letu stopila v veljavo nova prostorska in gradbena zakonodaja.
Potrebno je sprejeti Odlok za financiranje lokacijske preveritve. Predlaga, da se pripravi odlok
in vloga za sprejem lokacijske preveritve.
Pobuda: Pove, da je prebral dopis, posredovan s strani Direkcije RS za infrastrukturo.
Ugotovili so, da pločnik na odseku ceste ni upravičen, ker povprečna zgostitev pešcev ob cesti
ne presega 10 oseb/uro in izvedba ne bi bila skladna s prostorskimi akti. Predlaga ureditev
povezovalne poti Sp. Brežnica – Poljčane.
G. Tomaž Kokot v nadaljevanju pove, da je bil s strani krajanov posredovan dopis na
Direkcijo RS za infrastrukturo. Predlaga, da se doda teža temu poslanemu dopisu s strani
občine oziroma župana ali s strani občinskega sveta.
Župan pove, da je že bil posredovan dopis na Direkcijo RS za infrastrukturo.
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G. Tomaž Kokot
Pobuda: Pove, da občani niso bili obveščeni o zaprtju železniškega prehoda v smeri Poljčane
– Stanovsko. Predlaga, da se v bodoče objavi na koledarju prireditev in dogodkov ali obvesti
na kakšen drugi način.
Župan pove, da je bilo obvestilo prepozno posredovano.
G. Andrej Samastur
Vprašanje in pobuda: Zakaj se ne prireja proslava ob državnem prazniku? 26. decembra KUD
Janko Živko Poljčane prireja tradicionalni koncert Godbe na pihala. Predlaga, da župan opravi
nagovor na koncertu.
Župan pove, da prireditve ob državnem prazniku že leta ne prirejamo. Termin se je prepustil
godbi na pihala.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Predlaga, da se v bodoče seje Občinskega sveta občine Poljčane opravijo v skladu z
določbami Poslovnika občinskega sveta Občine Poljčane.
K tč. 9 dnevnega reda
Informacije
Na seji občinskega sveta ni bilo podanih informacij.

S tem je bil izčrpan dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan
ob 18.55. uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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