OBČINA POLJČANE
Občinski svet

30. redna seja Občinskega sveta,
2010

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 22. junij
2010 - 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
29. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 22. 6. 2010
29. 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, g. Viktor Pušaver, ga. Urša Kodrič in ga. Ana Lešnik so svojo
odsotnost opravičili. Seji so prisostvovali: predstavniki medijev, zaposleni v občinski upravi
Občine Poljčane, pri 9. točki dnevnega reda ga. Nada Vučajnk, predsednica Nadzornega
odbora Občine Poljčane in pri 11. točki dnevnega reda ga. Marjeta Stefanovski in mag. Bojan
Pirš, OKP d.o.o. Rogaška Slatina.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta
Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta je bil brez razprave soglasno sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Predsedujoči je predlagal, da se 10. točka dnevnega reda, to je Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Poljčane za leto 2009, sprejme po hitrem postopku.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednjo spremembo dnevnega reda:
- 10. točka predloženega dnevnega reda se obravnava po hitrem postopku.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Poljčane glede na zgoraj naveden popravek soglasno
sprejel naslednji dnevni red:
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d n e v n i

r e d

1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane – II. obravnava
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane – II.
obravnava
6. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma
kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane - II. Obravnava
7. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – I.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona
Župančiča Slovenska Bistrica – I. obravnava
9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o obravnavi ZRPR09
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009 – hitri postopek
11. Soglasje k ceni oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane
12. Dokument identifikacije investicijskega projekta – Obnova in ureditev grajskih
ruševin v Studenicah kot kulturno prireditvenega prostora Občine Poljčane
13. Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino par. št. 958/9 k.o.
Brezje pri Poljčanah
14. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2010
15. Odgovori na vprašanja in pobude
16. Vprašanja in pobude
17. Informacije – razno
K tč. 4 dnevnega reda
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane – II. Obravnava (poročevalka ga.
Renata Golob)
Dne 11. maja 2010 je bil obravnavan in sprejet sklep Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Poljčane v I. obravnavi. Na seji je bilo podano opozorilo na nejasnost 20. člena Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Poljčane. V podanem predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Poljčane je sprememba upoštevana tako, da se besedilo 20. člena odslej glasi:
V drugem odstavku 42. člena Statuta se v drugi alineji črta besedna zveza »(vaških
skupnosti)«.
V nadaljevanju je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
S k l e p:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane v
drugi obravnavi.
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K tč. 5 dnevnega reda
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane – II. obravnava
(poročevalka ga. Renata Golob)
Dne 11. maja 2010 je bil obravnavan in sprejet sklep Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Poljčane v I. obravnavi. V skladu z 79. členom Poslovnika
Občinskega sveta so občinski svetniki in svetnice na seji predlagali spremembe nekaterih
določil, ki so v podanem predlogu za sprejem v drugi obravnavi tudi upoštevani.
Te spremembe so:
- v tretji in četrti alineji 6. člena je beseda »glede« zamenjana z besedo »zaradi«;
- prvi stavek 7. člena je dopolnjen tako, da se glasi: »Vabilo z gradivom na sejo se objavi vsaj
tri dni pred sejo na uradni spletni strani občine.«;
- v 8. členu sta drugi in tretji stavek drugega odstavka novega 38. a člena Poslovnika združena
in preoblikovana tako, da se stavek glasi:
»Besedo dobi, če na predlog predsedujočega, za predlog glasuje večina prisotnih svetnikov.«
- v 16. členu, je odstavek, ki določa, da se spremeni tretji odstavek 60. člena Poslovnika,
dopolnjen tako, da se stavek glasi:
»Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor občinske uprave oziroma drugi
pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.«;
- v 23. členu se odpravi tipkarska napaka, tako je število 21. popravljeno na 78.
Ga. Renata Golob je opozorila na napako pri poslovniku, kjer ni bil upoštevan prvi stavek 7.
člena in je dopolnjen tako, da se glasi: »Vabilo z gradivom na sejo se objavi vsaj tri dni pred
sejo na uradni spletni strani občine.«
V nadaljevanju je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
S k l e p:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Poljčane v drugi obravnavi.
K tč. 6 dnevnega reda
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma
kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane - II. Obravnava
Predsedujoči je v uvodu pojasnil, da je bil dne 11. maja 2010 obravnavan in sprejet Odlok o
delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne
volitve 2010 v Občini Poljčane v I. obravnavi.
V nadaljevanju je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
S k l e p:
Občinski svet Občine Poljčane sprejeme Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem
volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane, v II.
obravnavi.
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K tč. 7 dnevnega reda
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – I.
obravnava
G. Jernej Rak je v uvodu pojasnil, da so posamezni koncesionarji (lovske družine) dolžni
plačati tolikšen sorazmerni del koncesijske dajatve občini, kakršen je njihov delež lovne
površine, ki leži v občini. Del koncesijske dajatve, ki pripada občinam, pa bodo morale občine
v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu v proračunu občine izkazati kot namenski prejemek
in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev pa mora občina urediti z odlokom.
V razpravi so sodelovali: Franc Valand, Jernej Rak, Aleksander Marzidovšek in predsedujoči.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
S k l e p:
Občinski svet občine Poljčane sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v 1. obravnavi.
K tč. 8 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona
Župančiča Slovenska Bistrica – I. obravnava
Uvodni nagovor k obravnavani točki dnevnega reda je imela ga. Klavdija Majer, ki je
pojasnila, da zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja v prvem členu na novo določa sestavo sveta zavoda. Tako svet
javnega vrtca oziroma šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev in trije predstavniki staršev. Novelacija zakona tudi nalaga ustanovitelju javnega
zavoda, da uskladi akte o ustanovitvi v skladu z določbami, v roku enega leta po uveljavitvi
tega zakona. Rok za uskladitev aktov se izteče 1. avgusta 2010.
Predlagane spremembe:
- 2. člen- druga alineja; sprememba naslova,
- drugi odstavek 17. člena; spremenjena sestava članov sveta zavoda,
- četrti odstavek 21. člena; natančna opredelitev neveljavne glasovnice,
- tretji odstavek 27. člena; seznanitev organov s predlogom razrešitve ravnatelja.
V nadaljevanju je opozorila na napako pri četrtem odstavku 21. člena; natančna opredelitev
neveljavne glasovnice, kjer se naj četrti odstavek popravi in zapiše peti odstavek.
V razpravi so sodelovali: Vinko Zobec, Klavdija Majer, Franc Valand, Cvetka Polanec, Mirko
Slatenšek in predsedujoči.
Predlogi in pripombe razpravljavcev so bili naslednji:
G. Franc Valand
- občina Slov. Bistrica enega člana;
- drugega člana si izmenjujeta občini Slov. Bistrica in občina Oplotnica;
- tretjega člana si izmenjujeta občini Poljčane in Makole.
Ali
G. Mirko Slatenšek
- občina Slov. Bistrica enega člana,
- drugega in tretjega člana si izmenjujeta preostale tri občine.
Predloga so svetnice in svetniki soglasno podprli.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
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S k l e p:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Vrtec Otona Župančiča« Slovenska Bistrica v I. obravnavi.
K tč. 9 dnevnega reda
Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o obravnavi ZRPR09
Ga. Nada Vučajnk, predsednica Nadzornega odbora Občine Poljčane je pojasnila, da je
Nadzorni odbor odgovorno in temeljito pregledal Zaključni račun Občine Poljčane za leto
2009, poleg tega tudi vse sklepe, ki so jih občinske svetnice in svetniki sprejeli na sejah v
preteklem letu. Po tem ko so jim bile s strani občinske uprave predložene vse zahtevane
listine in jim je svetovalka za finance in računovodstvo ga. Brigita Hribernik podrobno
odgovorila na vsa vprašanja, so bili člani Nadzornega odbora enotnega mnenja, da je
Zaključni račun proračuna za leto 2009 sestavljen v skladu z zakonom. Nadzorni odbor je
predlagal, da občinski svet Občine Poljčane potrdi in sprejme zaključni račun proračuna
Občine Poljčane za leto 2009, tako kot izhaja iz odloka o zaključnem računu.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Knez, Nada Vučajnk, Brigita Hribernik, Klavdija Majer,
Vinko Zobec, Franc Valand in predsedujoči.
K tč. 10 dnevnega reda
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009 – hitri postopek
Ga. Brigita Hribernik je pojasnila, da je zaključni račun proračuna Občine Poljčane sestavljen
iz splošnega in posebnega dela. Splošni del proračuna je sestavljen iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev, naložb in računa financiranja. Posebni del zaključnega
računa pa predstavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna. V nadaljevanju je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
S k l e p:
Občinski svet občine Poljčane sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Poljčane za leto 2009 v 1. obravnavi.
Nato je dal predsedujoči na glasovanje, da se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Poljčane za leto 2009 sprejme po hitrem postopku. Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli
naslednji
S k l e p:
Občinski svet občine Poljčane soglaša, da se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Poljčane za leto 2009 po hitrem postopku.
Predsedujoči je dal na glasovanje Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za
leto 2009 v 2. obravnavi. Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli naslednji
S k l e p:
Občinski svet občine Poljčane sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Poljčane za leto 2009 v 2. obravnavi

6

K tč. 11 dnevnega reda
Soglasje k ceni oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane
Strokovno razlago k ceni oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane podal g. Bojan Pirš, OKP
d.o.o. Rogaška Slatina. Pojasnil je, da morajo izvajalci javnih služb, ki izvajajo storitve
javnih služb, morajo oblikovati cene storitev javnih služb v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. Izhodišča za oblikovanje cen posameznih storitev javne službe so obveznosti
iz predpisov, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javnih služb, drugih predpisov, ki
urejajo kvalitativne standarde izvajanja javne službe, tehnični standardi izvajanja javne
službe, podatki o doseganju okoljskih ciljev iz preteklega leta ter podatki iz zadnjega letnega
poslovnega poročila izvajalca. Cena oskrbe s pitno vodo je v skladu s Pravilnikom sestavljena
iz dveh delov:
- omrežnine, ki pokriva stroške najemnine infrastrukture, stroške zavarovanja, stroške
odškodnin in stroške obresti iz naslova posojil najetih za gradnjo infrastrukture in
- vodarine – del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo –
stroške materiala, elektrike, dela, storitev, itd.
V nadaljevanju je ga. Marjeta Stefanovski, OKP d.o.o. Rogaška Slatina podala določena
pojasnila k ceni oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane.
V razpravi so sodelovali: Vinko Zobec, Ivan Lehner, Marjeta Stefanovski, Bojan Pirš, Franc
Valand, Cvetka Polanec, Janko Kidrič, Mirko Slatenšek, Matjaž Knez, Dragica Štih, Vilijem
Kadilnik, Jože Marzidovšek in predsedujoči.
Predlogi in pripombe razpravljavcev so bili naslednji:
G. Vinko Zobec
- predlaga, da se v gradivu pri prvem stavku Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine
Poljčane (Ur. List RS, št. 54/2009, z dne 13. 7. 2010) popravi letnica na 2009.
Ga. Dragica Štih
- predlaga zamenjavo zastarelih vodovodnih cevi v Lušečki vasi.
G. Matjaž Knez
- predlaga ukinitev kloriranja in uvedbo sodobnejše metode »vodnih šokov« pri čiščenju.
G. Franc Valand
- predlaga dvig cen v dveh delih (letos en del, drugo leto pa preostanek).
V nadaljevanju sta bila z 11 glasovi ZA in 1 glasom PROTI (g. Franc Valand) sprejeta
naslednja
S k l e p a :
Sklep št. 1: Občinski svet Občine Poljčane potrdi predlagano lastno ceno omrežnine,
predlagano lastno ceno javne storitve oskrbe s pitno vodo in predlagano ceno vodnega
povračila.
1. cena omrežnine
PREMER
VODOMERA
DN 13
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

PRETOK
(m³/h)
3
5
7
12
20
30

FAKTOR
OMREŽNINE
1,00
1,67
2,50
4,00
6,67
10,00

CENA NA MESEC
(EUR/mesec) brez DDV
1,8066
3,0170
4,5165
7,2264
12,0500
18,0660
7

DN 80
DN 100
DN 150

100
150
300

33,33
50,00
100,00

2. cena oskrbe s pitno vodo

60,2140
90,3300
180,6600
0,4354 EUR/m³

3. - osnovna cena vodnega povračila
0,0555 EUR/m³
- cena vodnega povračila zaradi vodnih izgub
0,0171 EUR/m³
Predlagane cene se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja
Ministrstva za okolje in prostor.
Sklep št. 2: Občinski svet Občine Poljčane potrdi predlagane cene vzdrževalnine s števnino.
vodomer
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 50k
DN 80k
DN 100k

Vzdrževalnina s števnino EUR/mesec (brez DDV)
4,2100
4,2100
4,7700
5,9500
7,2300
12,7600
14,5000
19,2000
23,4000
59,6200
67,5800
84,8800

Predlagane cene se pričnejo uporabljati s 01.07.2010.
Po razpravi je ob 17.00 uri predsedujoči odredil petnajstminutni odmor. Po odmoru je bilo
navzočih 12 svetnikov in svetnic.
K tč. 12 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta – Obnova in ureditev grajskih ruševin
v Studenicah kot kulturno prireditvenega prostora Občine Poljčane
Ga. Klavdija Majer je v uvodu pojasnila, da je predmet Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta ureditev ter obnova grajskih ruševin v Studenicah in predvideva
urejanje celotnega kompleksa (obnova – utrditev zidov, namestitev varnostne ograje, ureditev
dostopa in zaščitne ograje ob dostopu, ureditev prireditvenega prostora). Občina bo projekt
realizirala za potrebe prebivalcev in obiskovalcev občine Poljčane ter s tem zagotovila večjo
varnost in skrb za varovanje kulturne dediščine in preprečila njeno nadaljnjo propadanje.
Opozorila je na napako pri parcelni številki. Obnova in urejanje gradu Studenice je
predvidena na parc. št. 41, k.o. Studenice in ne na parc. št. 40, k.o. Studenice kot je zapisano.
V nadaljevanju je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
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S k l e p:
I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in ureditev grajskih
ruševin v Studenicah kot kulturno prireditvenega prostora Občine Poljčane«, ki ga je izdelalo
podjetje Ostroga d.o.o. (v nadaljevanju: investicijski dokument).

II.
Odobri se izvedba investicije.
III.
Pooblašča se župana za morebitno potrebne naknadne spremembe investicijskega dokumenta,
spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za
odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev .
K tč. 13 dnevnega reda
Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino par. št. 958/9 k.o.
Brezje pri Poljčanah
Ga. Renata Golob je v uvodu pojasnila, da je stranka Franc Godec na Občino Poljčane podala
vlogo za odkup zemljišča dela zemljišča parc. št. 958/6 k.o. Brezje pri Poljčanah, ki je v
zemljiški knjigi opredeljeno kot javno dobro, po podatkih MOP, Geodetske uprave Republike
Slovenije pa je po vrsti rabe opredeljeno kot pot. Ker javno dobro ni predmet pravnega
prometa, je potrebno za nepremičnino parc. št. 958/9 k.o. Brezje pri Poljčanah predhodno
ukiniti status zemljišča – javno dobro, da nepremičnina postane last Občine Poljčane in je
tako možno izpeljati postopek prodaje predmetnega zemljišča.
V razpravi so sodelovali: Ivan Lehner, Renata Golob, Mirko Slatenšek in predsedujoči.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet
S k l e p:
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 958/9, k.o.
Brezje pri Poljčanah.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega
prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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K tč. 14 dnevnega reda
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2010
Ga. Renata Golob je v uvodu pojasnila, da je Občinski svet Občine Poljčane obravnaval
dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2010 že na prejšnji seji Občinskega sveta.
V nadaljevanju je opozorila na napako v besedilu sklepa: parc. št. 181/4 k.o. Pekel in ne parc.
št. 181/1 k.o. Pekel kot je zapisano.
V razpravi so sodelovali: Dragica Štih, Renata Golob in predsedujoči.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
S k l e p:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010.
I.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto
2010 se dopolni, tako da se v tabeli Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Poljčane dodajo naslednje nepremičnine:
Upravljavec

Šifra in
Parc.
Vrsta
Lastniški Stavbna
ime
Velikost
Status
št.
rabe
delež
pravica
k.o.

Občina Poljčane

782
Poljčane

Občina Poljčane

778
Brezje pri
Poljčanah

958/9

779 Pekel

del
181/4

Občina Poljčane

1213/2

178 m2

237 m

2

cca 63 m

2

pot

ni v
uporabi, v
naravi del
travnika

pot

ni v
uporabi, v
naravi del
travnika

travnik

je v
uporabi

1/1

1/1

1/1

OPOMBA

NE

prodaja zemljišča na
vlogo stranke zaradi
gradnje stanovanjske
hiše na sosednjem
zemljišču

NE

prodaja zemljišča na
vlogo stranke, saj v
naravi zemljišče ne
predstavlja poti

NE

prodaja zemljišča na
vlogo stranke zaradi
pridobitve
funkcionalnega
zemljišča

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
K tč. 15 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Odgovori na vprašanja in pobude so bili podani v gradivu za sejo Občinskega sveta.
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K tč. 16 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Ga. Dragica Štih
Opozorila je na nepreglednost cestišča iz gasilskega doma proti Zg. Poljčanam. Cestišče je
zaraščeno z grmovjem in drevjem. Kdaj se bo to uredilo? Predlagala je, da se pozove
lastnika zemljišča g. Juga, da počisti zemljišče.
G. Ivan Lehner je predlagal, da se organizira s strani mladine čistilna akcija in se zemljišče
počisti.
V nadaljevanju je še opozorila na kupe smeti na parkirišču pri pokopališču v Zg. Poljčanah.
Kaj bomo naredili?
Predsedujoči pove, da je problem permanenten. Ljudje odlagajo smeti vsepovsod, tudi pri
bivših prostorih Elektro obrata in pri bazenskem kompleksu. V nadaljevanju pove, da se
razmišlja v tej smeri, da bi se ekološki otoki popolnoma ukinili.
Pri Domu krajanov, kjer je bilo volišče za referendum so bile razmetane tri vrečke za smeti.
Kdo to dela?
G. Matjaž Knez pove, da bo problematika lažje rešljiva, ko bomo imeli redarja in inšpektorja.
V nadaljevanju ga. Nataša Dvoršak pove, da končno dobimo inšpektorja, ki bo imel
pristojnost pogledati v te smeti, ki se bodo odlagale.
G. Mirko Slatenšek
Pove, da smeti odlagajo ljudje, ki imajo visokošolsko in višjo izobrazbo. Kako si lahko ljudje
prirejajo piknik za objektom Doma krajanov? Predlagal je, da se bo moralo poskrbeti, da bodo
imeli ljudje strah pred nekom.
V nadaljevanju pove, da je z izgradnjo stadiona z umetno travo prišlo do nemogočega
oziroma nevzdržnega črnega parkiranja ob ograjah. Onemogočen je dostop do Gasilskega
doma. Predlaga, da se naredijo intervencijske poti ali zapornica.
G. Vinko Zobec
Ureditev zelenih površin ob cestah? Pove, da se je na eni izmed sej Občinskega sveta
govorilo, da se naj razmišlja o odloku. Misli, da je skrajni čas, da se pristopi k temu odloku.
Predlaga, da se v odloku zapiše: kako se morajo urejati zelene površine, ki mejijo na cestna
telesa oziroma, kako morajo biti urejene stavbe, ki nekako kazijo videz kraja?
Ga. Nataša Dvoršak pove, da je za urejanje zelenih površin v sedanjih prostorskih ureditvenih
pogojih določena klavzula za višino živih mej. Postavlja pa se problem nadzora. V novem
Občinskem prostorskem načrtu, ki se pripravlja se bo posvetila tudi temu večja pozornost. Z
inšpektorjem se bo preučila možnost, če bi bilo smiselno sprejeti odlok. V nadaljevanju še
pove, da bi se z odlokom lahko predpisale sankcije za kršitelje.
G. Zobec je v nadaljevanju predlagal, da se preuči možnost, da se parc. št. na kateri stoji OŠ
Poljčane prestavi v Poljčane in ne v Sp. Poljčane. Pove, da po podatkih o stavbah iz
Geodetske uprave je trenutno kraj, kjer stoji OŠ v Sp. Poljčanah. Obstajata možnosti, da
občina sproži postopek s katerim določeno parcelo prenesti na drugo k.o. ali, da se naselji Sp.
Poljčane in Poljčane preimenujejo v Poljčane, kjer je ulični sistem.
V zapisniku je zapisano, da se pričakuje na tej seji poročilo sveta zavoda vrtec Otona
Župančiča. Zakaj ga ni?
Ga. Klavdija Majer pove, da bo poročilo vrtca na naslednji seji Občinskega sveta zato, ker je
ga. Urša Kodrič odsotna.
Pohvalil je celotno organizacijo občinskega praznika.
V Poljčanah je po nekaj letih prišlo do uveljavitve košarke s strani dečkov iz mlajših selekcij
(Miki šport), uvrstili so se med dvajset najboljših ekip v Sloveniji. Z letom 2008 so se začela
spreminjati pravila igrišča. Popraviti bi bilo potrebno črte na igriščih, kjer te ekipe tekmujejo.
Izpostavil je mrliško vežico v Zg. Poljčanah? Pove, da bi bil po osemnajstih letih delovanja
potreben konkreten pregled in obnova.
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G. Aleksander Marzidovšek
Pove, da so druženja in pogostitve prišle ljudem v navado, to se dogaja na športnih objektih.
Tudi v Studenicah se pojavljajo težave s smetmi. Veter jih raznaša po celi dolini. Ta
problematika je in bo.
V nadaljevanju je še opozoril na kabel javne razsvetljave v Krasni pri Klanjšek. Drog od
javne razsvetljave je padel.
Predsedujoči pove, da se bo napaka javila.
G. Vilijem Kadilnik
Korita pri Domu športa. Ali jih je možno odstraniti? V nadaljevanju je predlagal, da se lahko
postavijo levo in desno ali do ograje.
Ga. Cvetka Polanec
Pitna voda? Meni, da bi lahko občina opozorila škofijo kaj se dogaja na Boču. Posegi so
zaskrbljajoči. Predlagala je, da se škofiji postavi vprašanje in da se s posegi preneha.
G. Valand pove, da je potrebno Boč zaščititi. Potrebno je sečnjo omejiti zaradi vodnih virov.
V nadaljevanju je g. Mirko Slatenšek predlagal, da se pridobi pisno mnenje s strani Zavoda za
gozdove.
G. Jože Marzidovšek pa je še opozoril na sipanje gnojnice na Formili.
G. Jože Marzidovšek
Pove, da je pri vhodu na pokopališče v Studenicah samo ena polovica kovanih vrat. Zanima
ga: Kje je druga polovica kovanih vrat?
G.Matjaž Knez
Kamnolom Hace? Pove, da gre zadeva intenzivno naprej.
Predsedujoči pove, da pristojne inšpekcijske službe ne ukrepajo. Čakamo tudi odgovor na
tožbo.
G. Ivan Lehner
Krvodajalci govorijo, da primanjkuje krvi. Predlagal je, da občinski svet z vodstvom še pred
dopustom organizira darovanje krvi.
Predsedujoči pove, da je v Mariboru odvzem krvi v torek in četrtek.
K tč. 17 dnevnega red
Informacije – razno
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
- ob koncu seje bo pogostitev, ki so jo pripravili svetnice in svetniki,
- 23. junija, ob 20.00 uri bo osrednja občinska slovesnost v počastitev državnega
praznika, Dneva državnosti,
- na pokopališču v Studenicah bo nameščen svečomat.
G. Vinko Zobec
Prosi g. Franca Valanda, da pojasni zapise sestavkov v časopisu Panorama. Pove, da je
prišlo do velikih obtožb.
G. Franc Valand
Pove, da svoje odgovore pozna, prebral je magnetogram, ki si ga je dal izpisati. Pravi, da to
kar je zapisal, za tem stoji. Opravičevati se pa ne misli nikomur, ker je bil prizadet. Razlage
kaj piše v Panorami pa ne misli pojasnjevati.
G. Vinko Zobec
V nadaljevanju pove, da bo zadoščenje iskal na drugem mestu. Meni, da s strani njega in
drugih ni bilo nobene žalitve.
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Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.
Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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