OBČINA POLJČANE
Občinski svet

22. redna seja Občinskega sveta,
2009

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 7. maja
2009 - 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
21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v četrtek, 7. 5. 2009
21. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je vodil župan Stanislav Kovačič (v
nadaljevanju predsedujoči), 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
Predsedujoči je ugotovil, da je ob 15.00 uri prisotnih 12 svetnic in svetnikov Občinskega
sveta Občine Poljčane, gospa Ana Lešnik, gospod Viktor Pušaver in gospod Mirko Slatenšek
so se svetnikom in svetnicam pridružili kasneje. Seji so prisostvovali: ga. Mateja Rupnik,
članica Nadzornega odbora Občine Poljčane, predstavniki medijev, zaposleni v občinski
upravi Občine Poljčane in pri 4. točki dnevnega reda ga. Marjeta Stefanovski in ga. Alenka
Turin, OKP Rogaška Slatina.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta
V razpravi so sodelovali: Ivan Lehner, Vinko Zobec in predsedujoči. Svetnik g. Ivan Lehner
je opozoril na napako pri 1. točki dnevnega reda, kjer je zapisan g. Milan Kurež in ne g.
Stanko Kurež. G. Vinko Zobec je podal pripombo na vsebino zapisnika pri 8. točki dnevnega
reda. Pridobitev ene učilnice nad odrom in ne nad kotlovnico. V nadaljevanju je Občinski svet
Občine Poljčane soglasno sprejel zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.

K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 21. Redne seje Občinskega sveta
V razpravi so sodelovali: Urša Kodrič, Klavdija Majer in predsedujoči. Svetnica ga. Urša
Kodrič je predlagala, da se 5. točka dnevnega reda, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na
območju občine Poljčane umakne iz dnevnega reda. V nadaljevanju je Občinski svet Občine
Poljčane soglasno sprejel naslednji dnevni red:
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K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Poljčane
Uvodno besedo je imela ga. Nataša Dvoršak, ki je objasnila, da Odlok določa vrste in obseg
izvajanja javne službe, priključitev na javni vodovod, obveznosti izvajalca, prekinitev in
omejitev dobave vode, meritve količin in obračun porabljene vode, javna pooblastila
izvajalca, obveznosti uporabnika, odvzem vode iz javnih hidrantov, uporabo javnega
vodovoda, obveznosti izvajalcev del, prevzem objektov in naprav obstoječe kanalizacije v
upravljanje in nadzor. Občina bo zagotovila izvajanje storitev javne gospodarske službe na
celotnem območju Občine Poljčane izključno preko OKP Rogaška Slatina, ki je tudi
pripravila novi Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Poljčane. Po uvodnem govoru
sta strokovno razlago podali še ga. Alenka Turin in ga. Marjeta Stefanovski, OKP Rogaška
Slatina. V razpravi so sodelovali: Dragica Štih, Vinko Zobec, Franc Valand in predsedujoči.
Pripombe in predlogi razpravljavcev so bili naslednji:
G. Vinko Zobec
- pri 29. členu drugega odstavka »Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja
hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant« predlaga, da se stavek
dopolni »in opravijo preizkus delovanja«.
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Poljčane – I. obravnava.

K tč. 5 dnevnega reda
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju občine Poljčane
Ga. Klavdija Majer je v uvodu pojasnila, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih prinaša spremembe pri postopkih vpisa in sprejema otrok v vrtec. Javni vrtec vpisuje in
sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec
lahko sprejme otroka, ko je le-ta dopolnil najmanj enajst mesecev. Vrtec pa mora najmanj
enkrat letno objaviti javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino
ustanoviteljico. V razpravi so sodelovali: Matjaž Knez, Aleksander Marzidovšek, Urša
Kodrič, Jože Marzidovšek, Franc Valand, Dragica Štih, Vinko Zobec, Ana Lešnik, Cvetka
Polanec, Vilijem Kadilnik, Vladimir Ganziti, Klavdija Majer, Karmen Breznik in
predsedujoči.
Pripombe in predlogi razpravljavcev so bili naslednji:
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Ga. Klavdija Majer
- predlaga, da se v 5. členu doda predstavnika občine Poljčane;
G. Vinko Zobec
- predlaga, da se v 11. členu črta datum oddane prijave iz kriterija;
G. Vladimir Gaziti
- predlaga,da se preštevilčijo členi od 11 dalje;
Ga. Urša Kodrič
Predlaga, da se v 2. členu doda, da se vloge objavijo na spletnih straneh občine Poljčane.
Predlog da se v 11. členu oz. 12. členu črta datum oddane prijave iz kriterija, ki ga je dal
predsedujoči na glasovanje, je bil sprejet z 10 glasovi ZA in 5 glasovi PROTI.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju občine
Poljčane.

K tč. 6 dnevnega reda
Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja/-ico Osnovne šole Poljčane
Poročevalec k obravnavani točki dnevnega reda je bil g. Franc Valand, predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je svetnice in svetnike seznanil, da je komisija
na svoji 13. redni seji dne 22. 4. 2009 pregledala vloge kandidatov za ravnatelja/-ico in podala
naslednje mnenje:
Vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje v ravnatelja/-ico OŠ Poljčane, vendar se
glede na navedeno v prijavah kandidatov, poda prednost kandidatkama Jug Skledar Miri in
Francki Mravlje.
V razpravi so sodelovali: Urša Kodrič, Franc Valand, Klavdija Majer, Matjaž Knez, Mirko
Slatenšek, Viktor Pušaver, Ana Lešnik, Janko Kidrič, Aleksander Marzidovšek, Cvetka
Polanec, Vilijem Kadilnik, Vladimir Ganziti in predsedujoči.
Po opravljeni razpravi je občinski svet Občine Poljčane z 11 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI
(g. Vladimir Ganziti, g, Matjaž Knez, g. Vilijem Kadilnik in ga. Dragica Štih) sprejel
naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane poda prednost kandidatkama Jug Skledar Miri in Francki
Mravlje.

K tč. 7 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Odgovori so bili svetnicam in svetnikom podani neposredno na seji. Ga. Dragica Štih je na 8.
redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane podala vprašanji glede krajevnih oznak za
Čadramsko vas in Stanovsko in glede ureditve plakatnega mesta v Čadramski vasi. Kdaj bo
realizirano? G. Pušaver je podal odgovor, da se znotraj naselja ne označuje več. Glede
plakatnega mesta predsedujoči predlaga, da vaški odbor poišče ustrezno mesto.
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K tč. 8 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Ga. Dragica Štih
Opozorila je na težave pri odvozu kosovnih odpadkov, v Zg. Poljčanah so se nakopičile
odpadne pnevmatike.
Izpostavila je, da na tabli za obveščanje Slov. Bistrica ni oznake za avtocesto.
Opozorila je še na prepočasno obnavljanje mosta proti Ljubičnem. Predsedujoči je odgovoril,
da vsako delo zahteva svoj čas.
G. Vilijem Kadilnik
Izpostavil je parkirišča pri blokih v Kajuhovi ulici. Ga. Nataša Dvoršak je pojasnila, da so
kršiteljem že posredovali pisno zahtevo za odstranitev ovir na parkirišču.
G. Jože Marzidovšek
Opozoril je na ekološko sramoto blizu Lucijine cerkve. Predsedujoči je pojasnil, da bo lastnik
zemljišča dobil s strani občine odločbo, da mora zemljišče počistiti.
Predlagal je, da bi župan pisno čestital občanom ob visokih okroglih jubilejih.
Ga. Cvetka Polanec
Opozorila je na ureditev ceste do kamnoloma v Studenicah.
G. Matjaž Knez
Kako potekajo dela pri projektu železniške obvoznice Brežnica? Predsedujoči je objasnil, da
je v fazi umeščanja v dolgoročni in srednjeročni plan.
G. Janko Kidrič
Opozoril je na gramoziranje cest. Nekaj občanov je nezadovoljnih. Predsedujoči je odgovoril,
da občina zagotavlja gramoziranje le za občinske makadamske javne ceste.
G. Matjaž Knez
Opozoril je na previsoke žive meje. Kdaj bo sprejet odlok?
G. Viktor Pušaver
Predlaga, da se obnovi signalizacija izvoza s tržnice v Poljčanah.
V nadaljevanju je še predlagal, da bi »torkovi pohodniki« na Boč morali dobiti javno pohvalo.
Predsedujoči jih je pohvalil in poudaril, da »torkovi pohodniki« opravljajo dela na svojo lasno
pobudo. Pove, da je občina doslej že veliko naredila na področju lokalnih cest.
G. Vinko Zobec
Opozoril je na ugreznini pri križišču v Vrtno ulico in v centru Poljčan pri slaščičarni.
Pohvalil je urejenost drevoreda. Meni, pa da bi se lahko izvajalci bolje potrudili pri ravnanju
zemlje.
Predlaga, da se uredijo parkirišča na tržnici. Predsedujoči je objasnil, da je projektant že dobil
naročilo.
Ga. Ana Lešnik
Širokopasovni internet? Ali se je občina pridružila občini Makole in Slov. Bistrica?
Predsedujoči je odgovoril, da se bomo prijavili, če bo razpis.

K tč. 9 dnevnega reda
Informacije – razno
Predsedujoči
- v letošnjem letu s strani ministrstva ne bo nobenega razpisa za sofinanciranje šolskih
investicij;
- od 2. do 6. junija bodo potekale prireditve ob prvem občinskem prazniku (predstavitev
knjige o ozkotirni železnici, Poljčanski tek, otvoritev teniškega igrišča, odbojkarski
turnir, citrarski koncert na studeniškem gradu);
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-

g. Stanislav Hace toži občino Slov. Bistrica in Poljčane zaradi povzročene
gospodarske škode in oviranju pri odpiranju kamnoloma v dolini Bele. Občina bo
naročila izdelavo študije o strokovnih podlagah za odprtje kamnolomov. Rok za
izdelavo študije je štiri mesece.

Ga. Cvetka Polanec
Svetniki, ki so imeli rojstni dan v prvi polovici leta bodo imeli pogostitev ob koncu
naslednje seje.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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