OBČINA POLJČANE
Občinski svet

10. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 17. maja
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

9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 17. 5. 2016
9. 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 13 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Nataša Krajnc in ga. Petra Urlep sta se svetnikom in svetnicam
pridružili ob 15.21 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, Katja Pepelnak, Anita Gajšek in pri 5. točki dnevnega reda dr.
Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., Energap d.o.o.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 22. 3. 2016.
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
Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
1.
2.
3.
4.
5.

Dnevni red

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2015
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2015
6. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Poljčane za leto 2016
7. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne
dosežke v letu 2015
8. Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana in predsednika Komisije za okolje in prostor
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2015
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Katja Pepelnak in predsedujoči.
Razpravljali so: Ana Lešnik in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto
2015.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 5 dnevnega reda
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2015
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., Energap d.o.o.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Vinko Zobec, Tomaž Kokot, Petra Urlep in župan.
Dr. Vlasta Krmelj je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini 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
Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Poljčane za leto 2016
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja.
Razpravljali so: Franc Valand, Olga Žolger, Tomaž Kokot in župan.
Nato sledi.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013) se Zahvalna listina občine Poljčane podeli:


Turističnemu društvu Samostan Studenice

za dolgoletno uspešno delo na področju turizma in društvene dejavnosti.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013) se Priznanje občine Poljčane podeli:


Juriju Gabru

za izjemne uspehe na področju društvene dejavnosti in dela v vaškem odboru.

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne
dosežke v letu 2015
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016) se Naziv
perspektivni športnik podeli
 ALOJZU EVELINU MIKOLIČU SOBOTIČU, za športne dosežke v košarki v letu
2015.

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

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016) se Naziv
perspektivne športnice podeli:
 HANNI MARII URLEP, za športne dosežke v namiznem tenisu v letu 2015.

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

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016) se Naziv
najboljše ekipe podeli:
 KOŠARKARSKI EKIPI MLAJŠI DEČKI, OSNOVNE ŠOLE POLJČANE, za
športne dosežke na državnem prvenstvu osnovnih šol.

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

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4:
Priznanje za nominacijo za pridobitev Naziva najboljše ekipe v letu 2015 se podeli:
1. ŠAHOVSKI EKIPI OSNOVNE ŠOLE POLJČANE, DEČKI F12, za osvojeno 7. mesto
na ekipnem osnovnošolskem prvenstvu fantje do 12 let in
2. OSNOVNI ŠOLI POLJČANE, za dodeljeno bronasto priznanje za najbolj športno
osnovno šolo v šolskem letu 2014/2015.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana in predsednika Komisije za okolje in prostor
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, Jožef Kohne in župan.
Nato sledi.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za nadomestnega člana Komisije za okolje in prostor
g. Viktorja PUŠAVERJA.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje za predsednika Komisije za okolje in prostor g.
Viktorja PUŠAVERJA.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Tomaž Kokot
Vprašanje: Kako poteka prodaja nepremičnin?
Župan pove, da je bilo stanovanje na Kajuhovi ulici 8, prodano za 39.195 €. Za prostore
(bivše enote vrtca) na Kajuhovi ulici 6, poteka tretje Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin. Izhodiščna cena je 91.000 €.
Vprašanje: Kakšne so aktualne informacije na področju projektov podvoza obvoznice?
Župan pove, da so odpiranje ponudb že večkrat preložili, zadnji termin je določen za, 24. maj.
Dodatno se bo opravila rekonstrukcija obeh železniških postaj Poljčane in Črešnjevec
oziroma Slov. Bistrica, obnovilo se bo 3.2 km proge med Poljčanami in Črešnjevcem,
vrednost je ocenjena na 32. milijonov evrov.
Pobuda: Predlaga, da svetnice in svetniki podprejo Križečo vas na turistično tekmovanje
Entente Florale.
Župan pove, da je občinski svet z amandmaji izločil postavko. Pove še, da bi bila Križeča vas
edina, ki bi se prijavila na to tekmovanje. V nadaljevanju sta v razpravi sodelovala: Tomaž
Kokot in župan.
Pobuda: Predlaga, da skupina mladih arhitektov predstavi idejno zasnovo urbanistične
ureditve Poljčan na naslednji seji.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Predlaga, da se obnovijo talne označbe na cestah za avtobusna postajališča v
Studenicah in Modražah. Izpostavil je avtobusno postajo v naselju Globoko (za smer
Makole). Predlaga, da se zarišejo talne označbe in postavi označbe. Postajališče v naselju
Lovnik je potrebno ustrezno označiti.
Vprašanje: Ponovno je postavil 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?
Vprašanje: Koliko se je zmanjšala odkupna moč javne razsvetljave za območje Občine
Poljčane?
Vprašanje: Kako potekajo pogovori v zvezi z ureditvijo Vorančeve ulice?
V nadaljevanju je informacije podal g. Tomaž Kokot.
Vprašanje: Koliko stanovanj še je zasedenih v zgradbi »Provizorij«?
Župan pove, da je v zgradbi »Provizorij« zasedenih še šest stanovanj od nekdanjih
triindvajsetih.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Izpostavil je poplavno območje pri stanovanjski hiši Lamut. Kdaj se bo pričelo z
deli?
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Župan pove, da je denar zagotovljen v proračunu. Izvajalec lahko nemudoma prične z
izvedbo.
Pobuda: Opozoril je na nastajajočo vlago v objektu Razvojnega centra narave.
Župan pove, da bi bilo potrebno narediti mini prezračevanje z rekuperacijo. V prostoru je
trenutno nameščen razvlažilec zraka.
Vprašanje: Koliko azbestnih cevi še imamo na območju Občine Poljčane? V primeru, da pride
do okvare, kdo plača popravilo? V nadaljevanju predlaga, da podjetje OKP d.o.o. pripravi in
predstavi poročilo o vzdrževanju vodovodnega omrežja v občini.
Župan pove, da strošek popravila plača občina.
G. Tomaž Marzidovšek
Vprašanje: Kdaj se bo pričelo z deli na odseku Podlipnik – Horvat?
Župan pove, da se bo pričelo z deli konec meseca avgusta.
Pobuda: Predlaga, da se uredi avtobusno postajališče v Poljčanah.
Župan pove, da bi sklenili dogovor s Slovenskimi železnicami za skupno ureditev postajališča.
Pobuda: Svetnice in svetnike je seznanil o problematiki pri ovinku v Križeči vasi (v smeri
proti pokopališču). Predlaga, da se opravi ogled na terenu.
V nadaljevanju so v razpravi sodelovali: Jožef Kohne, Andro Razboršek in Viktor Pušaver.
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Na pobudo občanov je izpostavila problematiko kamnoloma v Zg. Poljčanah, zaradi
znižanja vrha kamnoloma.
V nadaljevanju je informacije podal župan. Pove, da je za kamnolom podeljena koncesija in
rudarska pravica. V razpravi so sodelovali: Andro Razboršek, Tomaž Kokot, Olga Žolger,
Franc Valand in Jožef Kohne.
Ga. Ana Lešnik
Vprašanje: Ali res nimamo uporabnega dovoljenja za mrliško vežico v Studenicah?
Župan pove, da uporabnega dovoljenja za mrliško vežico ni. Tedanje vodstvo Krajevne
skupnosti Studenice ni izpeljalo investicije do konca.
K tč. 10 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne povabil na prireditve ob občinskem prazniku,
- naslednja seja Občinskega sveta bo konec meseca junija.
S tem je bil izčrpan dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan
ob 16.56 uri sejo zaključil.
Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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