OBČINA POLJČANE
Občinski svet

16. redna seja Občinskega sveta,
2021

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 20.
januarja 2021 - 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
15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 20. 1. 2021
15. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je vodil župan Stanislav Kovačič, je
potekala na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM. Pričela se je ob 16. uri.
K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 16. uri prisotnih 13 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine
Poljčane. G. Tomaž Kokot se je svetnicam in svetnikom pridružil ob 16.05 in g. Vinko Zobec
se je svetnicam in svetnikom pridružil ob 17.17. Seji so prisostvovali še: predstavnik
medijev, ga. Zdenka Detiček Opič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Renata
Golob, Nataša Dvoršak, Jelka Hribernik, Vlado Podvršnik, Barbara Klajderič, Spomenka
Vodopivec, Katja Pepelnak, Anita Gajšek, pri 7. točki dnevnega reda ga. Metka Mohorko,
predsednica Nadzornega odbora Občine Poljčane.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne 16. 12. 2020.
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 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2021
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Poljčane – hitri postopek
Predlog soglasja k najemu dolgoročnega kredita javnemu OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru v letu 2020 in
letni program dela za leto 2021
Vprašanja in pobude
Informacije

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 15. 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
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2021
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Katja Pepelnak in župan.
16.05 se je seji pridružil g. Tomaž Kokot.
Župan je prisotne seznanil, da je na točko dnevnega reda prišlo pet amandmajev: s strani
svetniške skupine SDS Poljčane. V nadaljevanju poda kratko obrazložitev in pove, da ima
predlagatelj v skladu s 92. členom poslovnika možnost umakniti ali dopolniti predlagane
amandmaje.
Razpravljali so: Tomaž Kokot in župan.
G. Tomaž Kokot prosi za sedemminutni odmor.
Župan odredi sedemminutni odmor ob 16.16.
Nadaljevanje seje ob 16.23.
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Po odmoru je g. Tomaž Kokot obvestil prisotne, da svetniška skupina SDS Poljčane umika
amandmaje od št. 1 do št. 5.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Aleksandra Pirš, Spomenka Vodopivec in župan.
Nato je župan odprl razpravo na Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2021.
Razpravljali so: Boris Kodrič, Tomaž Kokot in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2021.

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2021,
ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2021, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2021
(priloga 1) in
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2021
(priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2021, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2021 (priloga 3) in
2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2021 (priloga 4).
II.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2021.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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16.49 je zapustil sejo g. Tomaž Kokot.
K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Poljčane – hitri postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Spomenka Vodopivec.
Razpravljali so: Aleksandra Pirš, Robert Majer in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala ga. Spomenka Vodopivec in župan.
Predlog svetnika:
G. Robert Majer
Predlaga, da se v tabeli 1.2. Tekmovalne narave, merila – točke
3. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
drugi športi
borilni športi, planinstvo, atletika, šah, gimnastika
košarka, nogomet

0,3
0,7
1,6

se popravi tako, da se pravilno zapiše:
3. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
drugi športi
borilni športi, planinstvo, atletika, šah, gimnastika
košarka, nogomet

0,5
1,0
1,5

Nato sledi:
1. PREDLOD SKLEPA
V tabeli 1.2. Tekmovalne narave, merila – točke se popravi tako, da se pravilno zapiše:
3. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
drugi športi
0,5
borilni športi, planinstvo, atletika, šah, gimnastika
1,0
košarka, nogomet
1,5
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Poljčane v predlaganem besedilu po hitrem postopku, skupaj s prej
izglasovanim sklepom.

4

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Predlog soglasja k najemu dolgoročnega kredita javnemu OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Katja Pepelnak.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane izdaja soglasje za najetje kredita za nakup novega specialnega
komunalnega vozila - smetarskega vozila, ki ga bo najelo podjetje OKP Rogaška Slatina
d.o.o., v višini 157,50 EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi sredstva za servisiranje
dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev podjetja) in da obveznosti iz
kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile občinskega proračuna.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru v letu 2020 in letni
program dela za leto 2021
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Metka Mohorko, predsednica Nadzornega odbora Občine Poljčane.
Razpravljali so: Boris Kodrič, Katja Pepelnak, Metka Mohorko in župan.
G. Vinko Zobec se je svetnicam in svetnikom pridružil ob 17.17.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani s poročili nadzornega odbora in programom dela
za leto 2021.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
5

K tč. 8 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Boris Kodrič
Pohvala in pobuda: Zahvalil se je za posredovan izvedbeni program zimskega vzdrževanja za
leto 2020/2021 na občinskih javnih cestah v občini Poljčane. Ugotavlja, da so določene stvari
v programu pomanjkljive oziroma niso usklajene s pravilnikom občinskih cest. Pove, da bo g.
Vlado Podvršnik pozval Cestno podjetje Ptuj za dopolnitev izvedbenega programa. Priporoča,
da se izvedbeni program naredi kot samostojni akt.
Pobuda: Predlaga, da se na spletni strani Občine Poljčane objavi seznam prejemnikov
občinskih štipendij.
G. Vinko Zobec
Vprašanje: Postavil je vprašanje glede optike v Poljčanah. Pravi, da je od predstavitve minilo
že dve leti.
Pobuda: Opozoril je na opaž pri strehi na Zdravstvenem domu. Pove, da je na eni strani
strehe popustil.
Župan pove, da je bilo javljeno in bo popravljeno.
Pobuda: Pove, da v času koronavirusa občani bolj uporabljamo lokalne pešpoti. Kar nekaj
poti se je vzdrževanja opustilo. V nadaljevanju predlaga, da se naredi projekt »obudimo peš
poti v občini Poljčane«.
G. Andrej Samastur
Pobuda: Izpostavil je, da smo informirani iz medijev glede preimenovanja ulic v občini. Prosi
za kratko obrazložitev in postavi vprašanje: Kdaj se načrtuje preimenovanje?
Župan pove, da po sprejetem proračunu bo občina pristopila k postopkom za preimenovanje
ulic. Javnost oziroma prebivalci bodo pozvani, da podajo predloge. Vse stroške v zvezi s
preimenovanjem ulic bo poravnala občina.
G. Robert Majer
Vprašanje: Ker naslednjo leto poteče koncesijska pogodba s Cestnim podjetjem Ptuj sprašuje,
ali so se začeli pripravljati izračuni, kaj je bolj ugodno.
Župan pove, da ima občina tri zakonske možnosti: ali vzdrževanje podeli javnemu podjetju
Komunala Slov. Bistrica, ali razpiše koncesijo, ali prevzame vzdrževanje režijski obrat.
Informativno bomo pridobili ponudbe potencialnih ponudnikov.
Ga. Janja Kodrič
Pobuda: Opozorila je na onesnaženje narave na območju občine. Predlaga, da se pozove vaške
odbore, da bi vsak malo svoj kraj očistil, kolikor je sedaj to mogoče.
Župan pove, da občina lahko zagotovi rokavice, vrečke in organizacijo odvoza smeti.
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K tč. 9 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- v Uradnem glasilu slovenskih občin je bil dne 18. 12. 2020 objavljen Sklep o
začasnem financiranju Občine Poljane v obdobju januar – marec 2021;
- naslednja seja bo predvidoma 16. februarja 2021.

Ga. Katja Pepelnak
- je podala obvestilo, da se Občina Poljčane s 1. 2. 2021 vključuje v sistem enotnega
zakladniškega računa države. V ta namen se spremenijo oz. preštevilčijo podračuni
proračunskih uporabnikov Občine Poljčane in podračuni javnofinančnih prihodkov.
Nove številke transakcijskih računov Občine Poljčane bodo objavljene na spletni
strani občine in koledarčku.

S tem je bil izčrpan dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 17.33 sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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