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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika g. Kokot Tomaža, izraženo na
več rednih sejah občinskega sveta v letu 2016
Vprašanje:
Svetnik občinskega sveta g. Kokot Tomaž je postavil vprašanje ali je bil zbirni center za
odpadke v Zgornjih Poljčanah zgrajen in dokončan tako, kot je bil sprejet v DIIP-u? Prosi za
pisni odgovor.
Odgovor:
Dokument identifikacije investicijskega projekta je potrebno zagotoviti kadar se investicijski
projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ določa pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se
financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba se uporablja za ugotavljanje
prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri
izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju
družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz
vrednotenja učinkov teh projektov se omogoči oblikovanje politike za koristno, gospodarno in
učinkovito uporabo javnih sredstev. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje
podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih
zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati in opise tehničnih, tehnoloških ali drugih
prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske
dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije ter je temeljni dokument za uvrstitev projekta
v načrt razvojnih programov, s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta.
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta za zbirni center za odpadke Občine
Poljčane je bil zbirni center opredeljen kot ustrezno urejen prostor z zbirnimi posodami za
sprejemanje in kratkotrajno hranjenje posameznih nenevarnih in nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov, kjer bodo povzročitelji odpadkov z območja občine Poljčane prepuščali ali
oddajali te odpadke upravljavcu zbirnega centra tako, da jih bo ta lahko za okolico nemoteče
odpeljal. Ureditvena zasnova se je nanašala na:

-

gradnjo zbirnega centra, v okviru katerega je bil predviden objekt sprejemnice in
garderobe s sanitarijami, tehtnica, jeklena nadstrešnica nad nivojskim zbiranjem in
jeklen nadstrešek nad ločevanjem frakcij na palete;
ureditev dovoznih površin;
ureditev manipulativnih površin;
ureditev okolja;
navezave na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo.

Zbirni center je lociran na območju kamnoloma ''Granit''. Površina območja zbirnega centra je
bila v dokumentu opredeljena v velikosti cca. 2.100 m2 in cca. 525 m2 dovozne ceste. Celotni
prostor bi naj bil pod jekleno nadstrešnico pravokotne oblike, max. tlorisnih dimenzij cca.
36,00 m x 22,00 m in etažnosti pritličje. V objektu se je predvidel tudi tipski kontejner za
zaposlenega. Vrednost investicije po tekočih cenah je bila ocenjena na 363.080,93 EUR z DDV
(297.607,32 EUR brez DDV).
Menimo, da je zbirni center iz stališča zasnove urejen kot izhaja iz DIIPa, s stališča stroškov pa
bistveno cenejši saj znaša vrednost celotnega projekta z vsemi stroški 272.212,51 EUR.

S spoštovanjem.

Nataša Dvoršak, univ.dipl.inž.teh.prom.
svetovalka za okolje in prostor
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O B Č I N A POLJČANE
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ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO IZRAŽENO NA SEJI
OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:
Gospod Franc Valand je izpostavil problematiko pasjih iztrebkov, saj sprehajalci psov ne
pobirajo pasjih iztrebkov. Zanima ga koliko je bilo izdanih opozoril in kazni glede pasjih
iztrebkov?
Gospod Andro Razboršek je predlagal, da navedeno problematiko rešimo na prijaznejši način
do občanov. Predlaga, da se postavijo opozorilne table.
Odgovor:
Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in
Makole vsakodnevno izvajajo nadzor nad kršitelji, ki kršijo določila Odloka o javnem redu in
miru v Občini Poljčane, ki določa, da ni dovoljeno puščati iztrebkov domačih živali na javnih
površinah. Ob neposredni zaznavi kršitve so bile devetim posameznikom izrečene odredbe,
da poskrbijo za iztrebke. Kršitelji so bili opozorjeni. V dveh primerih sta bili, zaradi kršitve
navedenih določil odloka, izrečeni denarni kazni.
Občina Poljčane je na javnih krajih, kjer je večje število sprehajalcev s psi, obvestilne table
že postavila.
S spoštovanjem.
mag. Robert Vrečko
Vodja medobčinskega inšpektorata in
redarstva - inšpektor
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ZADEVA: Odgovor na pobudo in vprašanje občinske svetnice gospe Olge Žolger ter
vprašanje občinskega svetnika Tomaža Marzidovška, izražena na 15. redni seji občinskega
sveta, dne 14. 3. 2017
Pobuda in vprašanje:
Ga. Olga Žolger: Predlaga, da se občinski svet seznani glede Telekomunikacijskega omrežja.
Kolikšen je bil znesek financiranja naše občine?
Vprašanje:
G. Tomaž Marzidovšek: Kaj se dogaja z javnim razpisom za širokopasovni internetni dostop?
Odgovor:
Ministrstvo za javno upravo je v mesecu decembru 2016 objavilo dokončen seznam z
območji belih lis v Republiki Sloveniji, kjer ni izražen tržni interes s strani zasebnih
investitorjev:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2
020/Sezn_BL_NGN2020_Sklep_VRS_01122016.doc
Skupno je na območju Slovenije 4.204 gospodinjstev, ki so na seznamu belih lis, od tega je
število gospodinjstev na belih lisah po posameznih občinah v našem konzorciju naslednje:
Slovenska Bistrica: 1, Poljčane: 0, Hoče-Slivnica: 0, Ruše: 0, Rače-Fram: 15, Duplek: 0
Starše: 0, Lovrenc na Pohorju: 0, kar pomeni, da je povsod drugod izražen ekonomski interes
in bo na našem območju širokopasovno omrežje zahtevanih hitrosti zgrajeno z zasebnimi
sredstvi. Prijava na razpis za območje naših občin torej ni možna oz. niti ni potrebna.
Glede na navedene ugotovitve smo občine na Ministrstvo za javno upravo poslale dopis, v
katerem smo prosile za pojasnitev, kdaj lahko na naših območjih pričakujemo začetek gradnje
širokopasovnih omrežij s strani zasebnih investitorjev (dopis je priložen).
Dne 4. 4. 2017 smo z Ministrstva za javno upravo prejeli odgovor, ki ga prav tako prilagamo.

Stroški Občine Poljčane za projekt Gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, bi zajemali
pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na javni razpis. V kolikor bi se vendarle prijavili
na razpis bi znašali stroški 3.660,00 EUR. Do danes za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.
Renata Golob, univ. dipl. prav.

Prilogi:
- dopis naslovljen na Ministrstvo za javno upravo,
- odgovor Ministrstva za javno upravo.
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ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika Andra Razborška, izraženega na 15.
redni seji občinskega sveta, dne 14. 3. 2017

Vprašanje: Ali je kaj novega glede razlastitvenega postopka »Ipšek«?
Odgovor:
Občina Poljčane je dne 26. 10. 2016 pri Upravni enoti Slovenska Bistrica podala zahtevo za
razlastitev nepremičnin parc. št. 240/4, 240/5, 240/7 in 243/5, vse k.o. Brezje pri Poljčanah, ki
so v lasti Ipšek Marije in Alojza.
Pri pregledu zahteve je upravni organ ugotovil, da je glede na določilo 98. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP, v nadaljevanju: ZUreP-1),
zahteva za razlastitev nepopolna. Dne 24. 1. 2017 smo prejeli poziv Upravne enote Slovenska
Bistrica k dopolnitvi naše zahteve, kateri je potrebno priložiti še:
-

izvleček iz ustreznega prostorskega akta iz 93. člena ZUreP-1, ki je podlaga razlastitvi
ter

-

razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi in obrazložitvijo njene pravne
podlage.

Glede na navedeno je potrebno v zvezi z rešitvijo zadeve sprejeti občinski podrobni prostorski
načrt.
Renata Golob, univ. dipl. prav.
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ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika Vinka Zobca, izraženo na 15. redni seji
občinskega sveta, dne 14. 3. 2017

Pobuda: Predlaga, da se v mrliški vežici v Poljčanah izvede rešitev za opravljanje cerkveno
pogrebnih obredov. Pripravi se naj razpis za izdelavo idejne zasnove in ob koncu razpisa
podeli minimalna finančna nagrada za najboljšo rešitev.

Odgovor:
Za preureditev prostorov mrliške vežice v Zgornjih Poljčanah za opravljanje pogrebnih
obredov, so v Proračunu Občine Poljčane za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 3.000
EUR (proračunska postavka 16322 - Investicije na pokopališčih in mrliških vežicah).
Renata Golob, univ. dipl. prav.

