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ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 29. 1. 2008
12. 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 16.00 uri.

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
V uvodu je predsedujoči opozoril in se hkrati opravičil za napako v vabilu, ki so ga svetniki in
svetnice prejeli skupaj z gradivom za Občinski svet, in sicer pri 2. točki dnevnega reda, kjer
gre za potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta ter pri 3. točki, ko se bo določal
dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
Predsedujoči je ugotovil, da je ob 16.00 uri navzočih 12 svetnic in svetnikov Občinskega
sveta Občine Poljčane in je na ta način zagotovljena sklepčnost. Ga. Urša Kodrič je svojo
odsotnost opravičila, g. Slatenšek in g. Valand pa sta se svetnikom in svetnicam pridružila ob
16.10 uri.
Seji so prisostvovali: zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane in predstavniki medijev.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
G. Knez je opozoril na napako pri 12. točki, kjer ni govoril o pluženju strmih poti, temveč je
dal pobudo za nabavo zabojev za pesek, ki bi se postavili ob vznožju klancev. Predsedujoči je
ob tem povedal, da so vsaj trije občani med tem že nabavili posipalnike in na ta način rešili
problem posipavanja v občini Poljčane. Po vnesenem popravku je bil zapisnik 11. redne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane soglasno sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta
Svetnice in svetniki so po popravku 2. in 3. točke dnevnega reda soglasno sprejeli naslednji
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Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2008 - hitri postopek
Sklep o izdaji soglasja k odpisu osnovnih sredstev v uporabi
Odlok o kategorizaciji cest – 2. obravnava
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini Poljčane –
1. obravnava
8. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Poljčane - 1.
obravnava
9. Odgovori na vprašanja in pobude
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije – razno

K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2008 - hitri postopek
Predsedujoči je v uvodu pojasnil, da so bili pri pripravi proračuna za hitri postopek upoštevani
predlogi in pripombe, ki so jih svetnice in svetniki podali na 10. redni seji, ko se je obravnaval
programski osnutek proračuna občine Poljčane za leto 2008. Ga. Katja Kralj je v nadaljevanju
povedala, da je proračun pripravljen v skladu z zakonodajo in obsega Odlok o proračunu, s
katerim se proračun sprejme, v njem pa so urejena tudi druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna. Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna z
obrazložitvami ter Načrt razvojnih programov in Kadrovski načrt Občine Poljčane. Sestavni
del proračuna je tudi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2008, ki pa ga Občinski svet sprejme samostojno.
V razpravi so sodelovali: Ana Lešnik, Jože Marzidovšek, Vincenc Zobec, Franc Valand,
Viktor Pušaver, Janez Kidrič, Aleksander Marzidovšek, Dragica Štih, Matjaž Knez, Katja
Kralj in predsedujoči.
Predlogi in pripombe razpravljavcev so bili naslednji:
G. Jože Marzidovšek
- na pokopališču v Studenicah zaradi pomanjkanja parkirnih mest v času pogrebov odkupiti
del zemljišča, ki je last Mariborske nadškofije;
- del sredstev iz proračuna nameniti za termalne vrtine in razvoj gostinstva.
G. Vincenc Zobec
- postavko 19319 (investicije – OŠ) povišati za 10.000 EUR, zmanjšati postavko 16522
(Gradnja, nakup in obnova stanovanj);
- popravek tehničnih napak na strani 36, in sicer postavka 14214 (pravilno 14213) ter
postavka 14215 (pravilno 14214);
- začetki in konci financiranja se ne ujemajo z leti, zato naj se natančno opredelijo;
G. Franc Valand
- sredstva za obnovo kuhinje v OŠ bi dobili:
o na račun manjše porabe električne energije zaradi zamenjave žarnic z
varčnimi;
o z zmanjšanjem sredstev za Razvojno informacijski center Slov. Bistrica;
o z zmanjšanjem sredstev za obnovo kulturnih spomenikov;
- pri obrazložitvi načrta razvojnih programov 2008 se na strani 3 v zadnjem stavku idejni
projekt nadomesti z idejno zasnovo.
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G. Viktor Pušaver
- glede na podatke v proračunu za leto 2008 meni, da je prevelik del sredstev namenjen
bivši KS Studenice, s čemer pa se Janez Kidrič, Aleksander Marzidovšek, Matjaž Knez,
Jože Marzidovšek in Ana Lešnik niso strinjali.
Predlog za povečanje proračunske postavke 19319 (investicije – OŠ) v višini 10.000 EUR, ki
ga je dal predsedujoči na glasovanje, je bil sprejet z 11 glasovi ZA.
Na račun povečanja proračunske postavke 19319 se zmanjša postavka 15211 (Ravnanje z
odpadki), ki zajema sredstva za širitev odlagališča odpadkov na Pragerskem, kar so svetnice
in svetniki soglasno sprejeli, nakar je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2008 v 1.
obravnavi.
Nato je dal predsedujoči na glasovanje predlog, da se Odlok o proračunu Občine Poljčane za
leto 2008 sprejme po hitrem postopku, ki so ga svetniki in svetnice soglasno sprejeli. V
nadaljevanju je bil brez razprave sprejet naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2008 v 2.
obravnavi.
V nadaljevanju je dal predsedujoči na glasovanje Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2008, nakar je bil brez razprave soglasno
sprejet naslednji
S k l e p :
I.
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2008.
II.
Osnova za izvedbo posameznih prodaj oz. zamenjav občinskega nepremičnega premoženja je
posamičen program prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.
III.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem.
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IV.
O rezultatih prodaje je župan Občine Poljčane dolžan obvestiti Občinski svet ob zaključnem
računu.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
K tč. 5 dnevnega reda
Sklep o izdaji soglasja k odpisu osnovnih sredstev v uporabi
Uvod k tej točki dnevnega reda je podala ga. Nataša Dvoršak, svetovalka za okolje in prostor,
ki je pojasnila, da se na podlagi zapisnika inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in
drobnega inventarja v sestavi Marjana Goloba, Klavdije Majer in Nataše Dvoršak, izločijo
osnovna sredstva in drobni inventar, ki zaradi dotrajanosti ne služijo več svojemu namenu.
Sredstva se v primeru potreb odstopijo v uporabo KUD-u Studenice, društvu čebelarjev in
PGD Poljčane.
V razpravi so sodelovali: Franc Valand, Matjaž Knez in Janez Kidrič, nakar je bil soglasno
sprejet naslednji

S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Sklep o izdaji soglasja k odpisu osnovnih sredstev v
uporabi Občine Poljčane za leto 2007.
Po razpravi je ob 17.50 uri predsedujoči odredil 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo
navzočih 12 svetnikov in svetnic, g. Franc Valand in Mirko Slatenšek pa sta k seji ponovno
pristopila ob začetku 7. točke dnevnega reda.

K tč. 6 dnevnega reda
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest – 2. obravnava
Predsedujoči je navzoče opozoril, da k omenjenemu odloku, ki je bil v 1. obravnavi sprejet na
7. seji Občinskega sveta, ni bilo vloženih amandmajev, nakar je ga. Nataša Dvoršak podala
informacijo, da smo dne 8. 1. 2008 pridobili pozitivno mnenje DRSC k predlogu
kategorizacije občinskih javnih cest v občini Poljčane. Dopis je priložen gradivu, s sprejetim
odlokom pa bomo imeli v občini Poljčane kategoriziranih 24.646 metrov lokalnih cest in
75.660 metrov javnih poti. V nadaljevanju je bil brez razprave soglasno sprejet naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Poljčane v 2. obravnavi.
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K tč. 7 dnevnega reda
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini Poljčane
– 1. obravnava
Ga. Klavdija Majer je v uvodu pojasnila, da je pravilnik dne 14. 1. 2008 obravnavala
Komisija za gospodarstvo in podala nekaj dopolnitev pravilnika, njegov namen pa je
spodbuditi društva k aktivnemu delovanju in jih na podlagi aktivnosti tudi financirati.
V razpravi so sodelovali: Viktor Pušaver, Ana Lešnik, Cvetka Polanec, Mirko Slatenšek,
Janez Kidrič, Aleksander Marzidovšek, Vincenc Zobec, Jože Marzidovšek, predsedujoči,
Franc Valand, Dragica Štih, Vladimir Ganziti
Predlogi razpravljavcev so bili naslednji:
G. Viktor Pušaver
- 6. točka 7. člena se spremeni, in sicer: »društvo dobi ½ točke za vsakega člana, če ima do
50 članov, če ima več kot 50 članov, dobi 30 točk«;
- naslednji odstavek 7. člena se spremeni in se glasil: »Društvo, ki izpolnjuje pogoje,
navedene v 2. členu tega pravilnika in nima sedeža na območju občine Poljčane, pridobi
točke na podlagi kriterijev pod zaporedno št. 2, 3 in 4 pod pogojem, da organizira
izobraževanja, razstave, tekmovanja in sodeluje na prireditvah, pri kriteriju pod zaporedno
št. 6 se upoštevajo samo člani iz območja občine Poljčane.«
Ga. Ana Lešnik
- v 2. členu se doda alinea, ki določa, da je lahko društvo financirano iz proračuna, če
opravlja vsaj 50 % nepridobitne dejavnosti;
G. Mirko Slatenšek
- v 5. alinei 2. člena se: »najmanj 5 članov s prebivališčem na območju občine Poljčane«
nadomesti z: »najmanj 15 članov s prebivališčem na območju občine Poljčane«;
G. Vincenc Zobec
- črtati 5. alineo 2. člena v celoti;
- v zadnjem odstavku 7. člena za besedo »okroglo« dodati v oklepaju »(10., 20., 30., …)«;
- v 2. odstavku 6. člena besedo »kandidat« nadomestiti z besedo »društvo«, in sicer v
prvem in drugem stavku 2. odstavka 6. člena;
- v razpisni prijavi »izjava vlagatelja« nadomestiti z »izjava zastopnika društva« ter »podpis
vlagatelja« s »podpis zastopnika društva«. Pri obveznih prilogah razpisne prijave v 4.
alinei poenotiti besedilo z 2. alineo obveznih prilog razpisne dokumentacije Pravilnika o
sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Poljčane.
G. Franc Valand
- v zadnjem odstavku 7. člena pred besedo »okroglo« dodati še »obeleženo«.
Svetnice in svetniki so z glasovanjem sprejeli naslednje predloge:
- v 5. alinei 2. člena se spremeni besedilo in po novem glasi: »da imajo sedež v občini
Poljčane ali imajo sedež v drugi občini in vključujejo najmanj 12 članov s stalnim
prebivališčem na območju občine Poljčane«. Predlagana sprememba je bila sprejeta z
12 glasovi ZA in 1 glasom PROTI;
- v zadnjem odstavku 7. člena se za besedo »okroglo« v oklepaju doda »(10., 20.,
30.,…)«. Predlog je bil sprejet s 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI;
- z 11 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil sprejet predlog, da ostane odstavek v 7.
členu nespremenjen in se glasi: »Društvo, ki izpolnjuje pogoje, navedene v 2. členu
tega pravilnika in nima sedeža na območju občine Poljčane, ne more pridobiti točk na
podlagi kriterijev pod zaporedno št. 2, 3 in 4, pri kriteriju pod zaporedno št. 6 se
upoštevajo samo člani iz območja občine Poljčane.«
Predsedujoči je glede razprave, ali se ribištvo in lovstvo uvrščata v kmetijsko dejavnost,
obljubil, da bo občinska uprava do naslednje seje pridobila odgovor na to vprašanje.
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Po končani razpravi in vnesenih popravkih Pravilnika o sofinanciranju programov društev na
področju kmetijstva v občini Poljčane je bil z 9 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI sprejet
naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov društev na
področju kmetijstva v občini Poljčane v 1. obravnavi.
K tč. 8 dnevnega reda
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Poljčane 1. obravnava
Ga. Klavdija Majer je pojasnila, da pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdelitev
sredstev namenjenih društvom s področja turizma, njegov namen pa je spodbuditi društva k
aktivnemu delovanju in jih na podlagi aktivnosti tudi financirati. Višina sredstev se določi v
proračunu občine in se dodeli na podlagi javnega razpisa.
V razpravi so sodelovali: Janez Kidrič, Dragica Štih, Vincenc Zobec
Predlogi razpravljavcev so bili naslednji:
G. Janez Kidrič
- predzadnji odstavek 12. člena se glasi: »Društvo, ki vključuje v članstvo podmladek,
pridobi 5 dodatnih točk za vsakega člana podmladka.«;
- v 2. točki 13. člena za čistilne akcije društvo pridobilo maksimalno 200 točk.
G. Vincenc Zobec
- v 2. alinei obveznih prilog pri razpisni dokumentaciji poenotiti besedilo s 4. alineo
obveznih prilog pri razpisni dokumentaciji v Pravilniku o sofinanciranju programov
društev na področju kmetijstva v občini Poljčane.
Svetnice in svetniki so z glasovanjem sprejeli naslednje predloge:
- soglasno je bil sprejet predlog, da se spremeni predzadnji odstavek 12. člena, in sicer v
delu, kjer društvo, ki vključuje v članstvo podmladek pridobi 2 dodatni točki za
vsakega člana pomladka;
- v 2. točki 12. člena se za čistilne akcije lahko dobi maksimalno 200 točk, kar je bilo
sprejeto z 12 glasovi ZA;
Po končani razpravi in vnesenih popravkih je bil sprejet soglasno sprejet naslednji
S k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov društev na
področju turizma v občini Poljčane v 1. obravnavi.
K tč. 9 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
G. Valand se je zahvalil za pisni odgovor na kritiko, ki se je nanašala na trgovski podjetji
Mercator in Tuš.
Ga. Majer je na pobudo svetnice Ane Lešnik glede organizacije izobraževanj za odrasle v
občini Poljčane pojasnila, da bi bilo izobraževanje preko Ljudske univerze iz Slov. Bistrice
možno, če bi se za izobraževanje prijavilo najmanj 5 občanov. Občane bi obveščali preko
spletne strani Občine Poljčane, KTV, Panorame in Štajerskega vala.
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K tč. 10 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Viktor Pušaver
Pojasnil je, da so bile sprejete spremembe Zakona o graditvi objektov, ki začne veljati s 15.
aprilom 2008. Pri tem je opozoril na 6. člen spremenjenega zakona, ki daje občinam pravico,
da na osnovi sprejetega odloka ukrepajo v primeru, ko gre za objekte, ki niso vzdrževani.
V nadaljevanju je gospod Pušaver predlagal odstranitev posušene lipe na Prvomajskem trgu v
Zgornjih Poljčanah.
Ga. Dragica Štih
Glede slabo vzdrževanih objektov je že dobila odgovor z informacijo g. Pušaverja, ponovno
pa je opozorila na predel v križišču pri gostišču Orange, ki je v deževnih dneh ves v blatu.
Predsedujoči je pojasnil, da še vedno čaka na potrditev termina za sestanek z direktorjem
DRSC, kjer bo ob ostalih vprašanjih lahko izpostavil tudi to. V nadaljevanju je ga. Štih
izpostavila tudi problem tržnice, kjer prodajalec hamburgerjev ne odstranjuje odpadkov, ki
nastajajo zaradi njegove prodaje.
G. Matjaž Knez
Komisije naj o svojem delu poročajo na sejah Občinskega sveta. Mnenje predsedujočega je
bilo, da je poročanje komisij smiselno le v primeru, če so teme, ki jih obravnavajo, predmet
obravnave tudi na Občinskem svetu, sicer se bodo že tako dolge seje še podaljšale.
G. Vilijem Kadilnik
Zanimalo ga je, koliko stanovanj je v zgradbi, kjer imajo svoje prostore vinogradniki.
Občinska stanovanja naj bi bila tri, vendar je gospod Vodušek iz dveh stanovanj naredil eno
večje, kjer je sedaj s svojo 4-člansko družino. Drugo stanovanje koristi g. Bratuša.
Predsedujoči je odgovoril, da bivša KS Poljčane ni imela vpogleda v to problematiko, kajti s
stanovanji je upravljala in še vedno upravlja Komunala Slov. Bistrica.
G. Vincenc Zobec
Glede na to, da ima Občina Poljčane uradno spletno stran, je predlagal, da se vsa sprejeta
gradiva (odloki, pravilniki …) na spletni strani tudi objavijo. Predsedujoči je pojasnil, da je to
v katalogu informacij javnega značaja že narejeno.
G. Zobec je postavil tudi vprašanje, kdaj bo Občinski svet razpravljal o občinskem prazniku,
predsedujoči pa je odgovoril, da je na spletni strani objavljen poziv, da lahko občani do 4.
februarja oddajo predloge za določitev občinskega praznika. Zanimalo ga je tudi, kako bo
občina zaščitila svoja zemljišča, na katerih so sedaj parkirani tovornjaki.
Ga. Ana Lešnik
Izpostavila je problematiko vzdrževanja neprofitnih stanovanj, saj so nekatera v zelo slabem
stanju. Predsedujoči je pojasnil, da je Komunala Slov. Bistrica že naredila plan vzdrževanja
stanovanj, dogovorjen pa je tudi sestanek s predstavnico Komunale, to je gospo Brigito
Vidačkovič.
K tč. 11 dnevnega reda
Informacije – razno
- 11. 1. 2008 je bil Uradnem listu RS objavljen Sklep o izdelavi občinskega prostorskega
načrta Občine Poljčane, o čemer smo že obvestili sosednje občine in MOP. Objavljen pa
bo tudi sklep o javni razgrnitvi poslovno ureditvenega plana (PUP). Po objavi tega sklepa
bodo imeli občani 30 dni časa, da bodo podali svoje predloge pri gospe Nataši Dvoršak, še
prej pa bo sklep o javni razgrnitvi komentiran s strani strokovno usposobljenih ljudi;
- v petek, 25. 1. 2008 so imeli župani sestanek o pokrajinski zakonodaji pri ministru
Žagarju, kjer je imel govor tudi predsednik vlade g. Janez Janša. S sprejemom omenjene
zakonodaje bi odpravili velike razlike med razvitimi in nerazvitimi občinami, vendar je
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-

kljub veliki podpori županov verjetnost, da bo pokrajinska zakonodaja v državnem zboru
sprejeta, zelo majhna;
v Uradnem listu RS, št. 3/2008 je bil dne 11. 1. 2008 objavljen javni razpis Ministrstva za
gospodarstvo za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na pridobitnih prostorih, med drugim tudi za kamnolom Skrbinjek. S tem so
ignorirali naš dopis, ki smo ga dne 15. 1. 2007 poslali na Ministrstvo za gospodarstvo in s
katerim smo izrazili nasprotovanje glede odpiranja novih kamnolomov v dolini potoka
Bele, kar pomeni, da so ignorirali tudi sklep Občinskega sveta, s katerim je Občinski svet
Občine Poljčane ustavil vse postopke v zvezi z odpiranjem kamnoloma Hace.
Predsedujoči je predlagal, da Občinski svet že sprejeti sklep razširi, in sicer, da se ustavijo
vsi postopki v zvezi z odpiranjem kamnolomov v celotni dolini Bele in ne samo v
kamnolomu Hace. V zvezi s tem je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep:

Občinski svet občine Poljčane zahteva, da se ustavijo vsi postopki, ki so v kakršnikoli
povezavi z odpiranjem novih kamnolomov v dolini potoka Bela.
-

-

8. februarja 2008 ob 18.00 uri bo v počastitev Slovenskega kulturnega praznika osrednja
občinska slovesnost v Domu kulture v Studenicah, ki jo bodo pripravila kulturna društva
občine Poljčane, za prijetno razpoloženje po prireditvi pa bodo poskrbeli člani Društva
vinogradnikov Martin Studenice in članice Društva kmetic Studenice.
predsedujoči je naslednjo sejo Občinskega sveta napovedal konec meseca februarja in s
tem 12. sejo tudi zaključil.

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.
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