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ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 17. 2. 2021
16. 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 12 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine
Poljčane. Ga. Aleksandra Pirš je svojo odsotnost opravičila. G. Vinko Zobec in g. Andrej
Samastur sta se svetnicam in svetnikom pridružila ob 16.05. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček Opič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane:
Renata Golob, Nataša Dvoršak, Jelka Hribernik, Spomenka Vodopivec, Anita Gajšek, pri 4.
točki dnevnega reda mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o. in ga. Alenka
Turin, vodja pravne kadrovske službe OKP Rogaška Slatina d.o.o.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane sta razpravljala g. Boris Kodrič
in župan.
G. Boris Kodrič
1. PREDLOG SKLEPA
V 8. točki zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 20. 1. 2021 se
stavek: »Ugotavlja, da so določene stvari v programu pomanjkljive oziroma niso usklajene s
pravilnikom občinskih cest.« popravi tako, da se glasi »Ugotavlja, da so določene stvari v
programu pomanjkljive oziroma niso usklajene s pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih
cest.«
Nato sledi.
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi popravljen zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane z dne 20. 1. 2021.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 16. 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
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o oskrbi s pitno vodo območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 2. obravnava
5. Statut Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek
6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane – 1. obravnava
7. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021
8. Letni program kulture Občine Poljčane za leto 2021
9. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2021
10. Potrditev zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje
11. Kadrovske zadeve:
a) imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica
b) imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica
12. Odgovori na vprašanja in pobude
13. Vprašanja in pobude
14. Informacije
1.
2.
3.
4.

16.05 sta se seji pridružila g. Vinko Zobec in g. Andrej Samastur.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o oskrbi s pitno vodo območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 2. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
17.08 sta zapustila sejo g. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o. in ga. Alenka
Turin, vodja pravne kadrovske službe OKP Rogaška Slatina d.o.o.
K tč. 5 dnevnega reda
Statut Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala g. Viktor Pušaver, predsednik Statutarno pravne komisije in župan.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Statut Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo
(UPB1).
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane – 1. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Viktor Pušaver, predsednik Statutarno pravne komisije.
Razpravljali so: Boris Kodrič, Robert Majer, Vinko Zobec, Franc Valand in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala ga. Renata Golob in župan.
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G. Franc Valand predlaga, da član občinskega sveta lahko poda na eni seji največ tri ustna
vprašanja ali pobude in neomejeno število pismenih vprašanj in pobud.
Nato sledi.
Predlog svetnika:
G. Vinko Zobec
V drugem odstavku 23. člena »V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za
njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, če člani
sveta ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, katero gradivo naj se
za sejo pripravi.« se popravi zapis tako, da se glasi »V zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih
naj svet odloča. Če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, pa se naloži zahteva županu in
občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi.«
Nato sledi.
1. PREDLOG SKLEPA
V drugem odstavku 23. člena se popravi zapis tako, da se glasi »V zahtevi za sklic izredne
seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah,
o katerih naj svet odloča. Če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, pa se naloži zahteva
županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi.«
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane v 1.
Obravnavi, skupaj s prej izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Spomenka Vodopivec.
Razpravljali so: Robert Majer, Jožef Kohne in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala ga. Spomenka Vodopivec in župan.
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Letni program kulture Občine Poljčane za leto 2021
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Jelka Hribernik.
Razpravljali so: Franc Valand in župan.
Obrazložitve v razpravi sta podala ga. Jelka Hribernik in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto
2021.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2021
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Jelka Hribernik.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2021.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
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K tč. 10 dnevnega reda
Potrditev zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Viktor Pušaver in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi Zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta
regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 11 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
a) imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica
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 in župan.
Obrazložitve v razpravi je podal g. Franc Valand.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane za predstavnico Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica imenuje Spomenko Vodopivec.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
Nato sledi.
b) imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica
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.
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Razpravljali so: Tomaž Kokot in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane za predstavnico Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica imenuje Olgo Žolger.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.
K tč. 12 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
K tč. 13 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Franc Valand
Pobude: Pojasni, da so na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlagali spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica v delu, ki se nanaša na sestavo sveta zavoda (predstavnike ustanoviteljev),
v smislu, da ima Občina Poljčane v svetu zavoda svojega predstavnika. Predlaga, da se preuči
možnost izločitve Vrtca Poljčane iz javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska
Bistrica in se ustanovi samostojni javni zavod oziroma se priključi javnemu zavodu OŠ
Kajetana Koviča Poljčane.
V nadaljevanju predlaga, da predstavniki v svetih javnih zavodov poročajo enkrat letno
občinskemu svetu o delu v zavodih.
Ga. Spomenka Vodopivec pove, da se je pregledala zakonodaja sestave sveta zavoda, ki je
predpisana v zakonu. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa
fiksno sestavo. Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih
sestavljajo: trije predstavniki ustanoviteljev, en predstavnik Občine Slovenska Bistrica, en
skupni predstavnik Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica in en skupni predstavnik
Občine Poljčane in Občine Makole, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki
staršev. Povečanje število članov v svetu zavoda ni možna. Potrebno je spremeniti Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju župan pove, da je
potrebno začeti postopek v parlamentu. Do konca marca bodo narejeni izračuni glede
združitve šole in vrtca v Poljčanah.
Obrazložitvi je sledila razprava v kateri so sodelovali: G. Franc Valand, g. Vladimir Ganziti,
g. Tomaž Kokot, Vinko Zobec in župan
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G. Tomaž Kokot
Čestitka: Izrekel čestitke novemu podžupanu g. Francu Valandu.
Pohvala: Izrazil pohvalo za pomoč pri intervenciji v zvezi s prehrano v vrtcu.
Zahvala in pobuda: Zahvalil se je za prejeto informacijo o izplačanih plačah. V nadaljevanju
doda, da se porajajo vprašanja, na eni strani plača, ki je izstopajoča navzgor in na drugi strani
plače, ki so prenizke. Predlaga, da se pripravi postopek za zvišanje plač.
Župan pove, da ga veseli, da je bila podana pobuda s strani občinskih svetnikov. Uredila in
spremenila se bo sistematizacija delovnih mest.
Informacija: Pove, da se v javnosti pojavlja informacija, da se v občinskih prostorih zlorablja
alkoholna pijača. S strani zaposlenega bi se naj prekomerno napilo občanko. Nadalje poda
apel, če se je to zgodilo, da se to več ne sme zgoditi oziroma, če se to ni dogajalo, da se to ne
bi kdaj zgodilo.
Župan pove, da o dogodku ni seznanjen, da ga informacija preseneča.
Pobuda: Opozoril je, da je nujno potrebno popraviti štrleče dele kabla in pritrditi vijake na
ploščadi pri vrtcu v Poljčanah.
Vprašanje: V kateri fazi je postopek odkupa objekta »stara kinodvorana«?
Ga. Renata Golob pove, da potekajo pogovori še z enim solastnikom glede odkupa objekta
»stara kinodvorana. Pogodba je pripravljena. V pripravi je tudi postopek za razdelitev
solastnine.
Informacija: Opozoril je na neprimerno komunikacijo znotraj občinske uprave, ki se nanaša
na občinskega svetnika.
Župan pojasni, da sta zaposlena in g. Kodrič zadevo rešila. V nadaljevanju je potekala
razprava v kateri so sodelovali: g. Tomaž Kokot, g. Boris Kodrič in župan.
G. Andrej Samastur
Pobuda: S strani občanov je bila podana pobuda za ustanovitev društva ohranjanje kulturno
umetniške dediščine Poljčan kot kraja. V Senegačnikovi hiši pa bi namenili prostore za
delovanje društva. Hiša je potrebna temeljite obnove. V nadaljevanju postavi vprašanje, ali je
interes občine, da se ustanovi društvo.
Župan odgovori, da bo omenjena pobuda umeščena v proračun ali rebalans. Lahko se
dogovorijo, da se ustanovi društvo.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Pridružil se je pobudi g. Andreja Samasturja glede oživitve »Senegačnikove
domačije«.
Pobuda: Opozoril je na problem zbiranja mladine v popoldanskem času pri vrtcu in šoli v
Poljčanah. V nadaljevanju predlaga, da redarska služba opravi občasne obhode in jih opozori.
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Pobuda: Opozoril je na ostanke peska na cestišču v podvozu pri železniški postaji. Predlaga,
da se cestišče pomete.
Župan pove, da se je v ponedeljek pogovarjal o tej problematiki. Podvoz pri železniški postaji
je bil očiščen.
Pobuda: Predlaga, da se plakatno mesto na lokaciji ob železniški progi, nasproti prostorov
Vinogradniško sadjarskega društva prestavi na zelenico ob izhodu železniškega podhoda.
G. Boris Kodrič
Vprašanje: Ali je kakšna informacija glede možnosti gradnje negovalne bolnišnice?
Župan odgovori, da informacij ni.
Vprašanje: Kaj se dogaja glede sprememb OPPN-jev in OPN-ja?
Župan pove, da je trenutno v teku javna razgrnitev za OPPN kamnolom Skrbinjek.
Za OPPN Studenice je c teku zbiranje ponudb in izbira ponudnika.
OPPN kamnolom Poljčane je v fazi priprave gradiva za prva mnenja nosilcev urejanja
prostora.
Občina Poljčane je pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN-ja Občine Poljčane.
Obravnavanih je bilo vseh 130 pobud. Zahtevane so dopolnitve ali seznanitev, da pobuda ni
sprejemljiva.
Vprašanje in pobuda: Ali je izvedena idejna zasnova igrišča pri glasbeni šoli? Predlaga, da v
kolikor je izdelana se naj pošlje vsem članom sveta po e-pošti.
Župan odgovori, da bo idejna zasnova posredovana po elektronski pošti vsem svetnikom.
K tč. 14 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- seznani svetnike, da je za podžupana imenoval g. Franca Valanda;
- naslednja seja bo predvidoma konec marca 2021;
- zaradi dviga minimalne plače so se zvišale občinske štipendije. Najnižja štipendija
znaša 124 evrov, najvišja pa 186 evrov.

S tem je bil izčrpan dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 17.46 sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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