OBČINA POLJČANE
Občinski svet

5. redna seja Občinskega sveta,
2019

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 10. aprila
2019 - 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
4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 10. 4. 2019
4. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je vodil župan Stanislav Kovačič, je
potekala v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane. 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. G. Tomaž Kokot in g. Vladimir Ganziti sta svojo odsotnost opravičila, ga. Janja
Kodrič se je svetnicam in svetnikom pridružila ob 16.09 uri. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček Opič, ga. Metka Mohorko, članica Nadzornega
odbora, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Nataša Dvoršak, Vlado Podvršnik, Jelka
Lovrenčič, Spomenka Vodopivec, Katja Pepelnak, Klavdija Majer, Anita Gajšek, pri 5. točki
dnevnega reda Babič Natalija, u.d.i.a., Urbis d.o.o. in pri 7. točki dnevnega reda g. Tomaž
Robič, Energap d.o.o.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane sta razpravljala g. Boris Kodrič
in župan.
G. Boris Kodrič
1. PREDLOG SKLEPA
V 4. točki zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 27. 2. 2019 se
predlog: »predlaga recenzijo projektne dokumentacije« popravi tako, da se glasi »opozori, da
je v skladu s pravilnikom potrebno izvesti recenzijo projektne dokumentacije«.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
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ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne 27. 2. 2019, skupaj s prej izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2018
Stališča do pripomb in predlogov v postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje bazenski kompleks
6. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v
Občini Poljčane
7. Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto
2018
8. Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane
9. Kadrovske zadeve:
− Imenovanje članov VO
10. Odgovori na vprašanja in pobude
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije

Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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Župan je v nadaljevanju predstavil go. Spomenko Vodopivec, v.d. direktorico Občinske
uprave Občine Poljčane v času nadomeščanja porodniške odsotnosti zaposlene.

K tč. 4 dnevnega reda
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala župan in ga. Katja Pepelnak.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Boris Kodrič in župan.
G. Vinko Zobec je opozoril na napako na 21. strani, kjer je priimek nepravilno zapisan,
»Bratkovšek« se naj popravi in pravilno zapiše: »Bratkovič.«
Obrazložitve v razpravi so podali: Nataša Dvoršak, Klavdija Majer in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto
2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ob 16.18 uri je zapustila sejo ga. Katja Pepelnak.

K tč. 5 dnevnega reda
Stališča do pripomb in predlogov v postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje bazenski kompleks
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala Natalija Babič, u.d.i.a., Urbis d.o.o.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Vinko Zobec in Andrej Samastur.
Obrazložitve v razpravi so podali: Natalija Babič, Nataša Dvoršak in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z dokumentom Stališča do pripomb v postopku
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje bazenski
kompleks (EUP ZGP3).
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 6 dnevnega reda
Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v
Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Spomenka Vodopivec.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da se skladno z določili Sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin 52/18 in 4/19) povrnejo stroški volilne kampanje za člane Občinskega sveta
Občine Poljčane organizatorjem volilne kampanje, kot sledi:
-

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: 163,89 EUR,

-

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: 65,34 EUR,

-

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI: 61,02 EUR,

in povrnejo stroški volilne kampanje za župana Občine Poljčane organizatorju volilne
kampanje SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA v znesku 196,50 EUR.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bi sprejet.

K tč. 7 dnevnega reda
Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto
2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Robič, Energap d.o.o.
Razpravljali so: Boris Kodrič, Jožef Kohne in Vinko Zobec.
Obrazložitve v razpravi so podali: Tomaž Robič, Nataša Dvoršak in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z letnim poročilom o izvajanju lokalnega
energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ob 16.49 uri sta zapustili sejo ga. Jelka Lovrenčič in ga. Nataša Dvoršak.

K tč. 8 dnevnega reda
Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Svetnik Vinko Zobec se je izločil iz razprave in postopka glasovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
MNENJE:
Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.
Nataliji Koprivnik in mag. Francki Mravlje se da pozitivno mnenje h kandidaturi za
ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 9 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
Imenovanje članov Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in
Novake
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji,
Modraže in Novake, v naslednji sestavi:
- Boštjan Jug,
- Boris Vidnar,
- Karel Kodrič in
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-

Jožica Podjavoršek.

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
Imenovanje članov Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas,
v naslednji sestavi:
- Darko Mohorko,
- Marko Korošec in
- Miran Polanec.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in
Studenice
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem,
Krasna in Studenice, v naslednji sestavi:
-

Leopold Lesnika,
Srečko Lončarič,
Marjan Pirš,
Mitja Vouk in
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-

Ljubica Zaman.

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in
Ljubično
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.
Komisija je na osnovi prispelih predlogo ugotovila, da je na poziv za imenovanje članov
vaškega odbora za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično prispelo
premalo predlogov. Rok za oddajo predlogov se podaljša do petka, 10. 5. 2019 do 12. ure.
Nato sledi.
Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in
Čadramska vas, v naslednji sestavi:
- Viljem Kadilnik,
- Matjaž Knez,
- Dragica Štih,
- Ladislav Krošel in
- Rosando Smogavec.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
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Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselja Poljčane
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.
Komisija je na osnovi prispelih predlogo ugotovila, da je na poziv za imenovanje članov
vaškega odbora za območje naselja Poljčane prispelo premalo predlogov. Rok za oddajo
predlogov se podaljša do petka, 10. 5. 2019 do 12. ure.
Nato sledi.
Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselja Sp. Poljčane
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, v
naslednji sestavi:
- Marjan Orešič,
- Andrej Mlakar,
- Zoran Berdnik,
- Mirko Slatenšek in
- Bogoslav Detiček.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko
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.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in
Stanovsko, v naslednji sestavi:
- Aleš Brglez,
- Jožef Alen Kohne,
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-

Ciril Jančič,
Boris Pezdir in
Franc Korošec.

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
G. Franc Valand je izpostavil vprašanje: Ali so vaški odbori potrebni ali ne?
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so dodelovali: Boris Kodrič, Andrej Samastur,
Franc Valand, Jožef Kohne, Viktor Pušaver in župan.
K tč. 10 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.

K tč. 11 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Andrej Samastur
Pobuda: Predlaga, da se zamenjajo vhodna vrata in ključavnica v tenis igrišča.
Vprašanje in pobuda: Kakšno vizijo ima občina glede Senegačnikove domačije. V
nadaljevanju pove, da zgradba propada in predlaga, da se uredi za muzej.
Ga. Klavdija Majer pove, da je za Senegačnikovo domačijo bil v preteklosti izdelan projekt za
potrebe Centra naravne in kulturne dediščine. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. S
strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ni bilo objavljenega
primernega razpisa, da bi se investicija opravila. Programi so napisani, vendar je v tem času
gradbeno dovoljenje že poteklo.
Župan pove, da se bodo na objektu Senegačnikova domačija opravila nujna vzdrževana dela
(popravilo poškodovane opeke na strehi).
Vprašanje: Kako daleč je z ustanovitvijo Komisije za turizem?
Župan pove, da Komisija za turizem spada v področje gospodarstva (Komisijo za
gospodarstvo in kmetijstvo).
G. Franc Valand pove, da bodo pripravljeni predlogi, ki se bodo obravnavali na seji
občinskega sveta.

9

G. Jožef Kohne
Opozorilo in vprašanje: Izpostavil je strugo reke Dravinje, ki ob malo obilnejšem deževju
poplavlja, spreminja tok in odnaša kmetijska zemljišča. Kako je možno da so na območju
občine Zreče in občine Slov. Konjice regulirali strugo reke Dravinje?
Župan pove, da bomo preverili?
G. Boris Kodrič
Vprašanje: Zakaj opozorilna tabla za merjenje hitrosti pri vrtcu ne deluje?
Vprašanje in opozorilo: Zakaj so nastale razpoke na objektu vrtec? S strani izvajalca še ni bil
sporočen odgovor. V nadaljevanju opozori, da nastale napake na objektu vrtec še vedno niso
bile odpravljene.
Vprašanja: Ali se zaračunava najemnina za uporabo telovadnice pri vrtcu? Ali je bil sprejet
sklep o določitvi cene za uporabo telovadnice in na osnovi česa se zaračunava najemnina?
G. Robert Majer
Pobuda: Predlaga, da se spremeni Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Poljčane ali izdela OPPN. Izpostavi naselbinske
spomenike v naselju Studenice - vaško jedro in naselje Zg. Poljčane – vaško jedro.
Župan pove, da so v proračunu zagotovljena sredstva za izdelavo OPPN Studenice.
G. Vinko Zobec
Pobuda: Izpostavi problematiko občana, ki živi v neznosnih razmerah. Občan je opravilno
nesposoben in živi današnjemu času neprimerno. Predlaga, da strokovna služba na občini in
pristojni center za socialno delo poskrbi za tega občana.
Župan pove, da je, praktično, poskrbljeno za vse in na kratko razloži situacijo. Posebej pri
reševanju problematike izpostavi občanko Majdo Šlamberger in občana Martina Polanca.
Vprašanje: V zadnjem času se je pojavilo precejšnje onesnaženje reke Dravinje. Ali so bili
odkriti vzroki onesnaženja?
Župan pove, da so bile velikokrat podane prijave pristojnim službam. V nadaljevanju je g.
Franc Valand razložil problematiko ribičev. Potekala je kratka razprava, v kateri so
sodelovali: Vinko Zobec, Janja Kodrič, Andrej Samastur, Laura Slatenšek, Franc Valand,
Spomenka Vodopivec in župan. Mnenja so bili, da se pomaga z mediji, družbenimi omrežji in
z ustanovitvijo civilne iniciative.
G. Franc Valand
Pobuda občanov: Poda pobudo občanov in sicer jih zanima referenčna ambulanta dr. med.
Marjana Colarića. Zakaj ne bi vsi občani imeli te možnosti?
Župan pove, da mora zdravnik imeti interes, da ustanovi referenčno ambulanto. Referenčna
ambulanta Midhat Perenda, dr. med. je polna.
Vprašanje: Kakšne so možnosti, da bi potekal enkrat do dvakrat na teden odvzem krvi in vode
v ambulanti Poljčane?
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Župan pove, da je bil organiziran sestanek z direktorico Zdravstvenega doma Slov. Bistrica in
ostalimi pristojnimi. Odgovor bo podan pisno.

K tč. 12 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma 8. ali 15. maja 2019,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo pozitivno mnenje k
predlogu OPN Občine Poljčane. Pridobljena so pozitivna mnenja večine nosilcev
urejanja prostora k predlogu OPN Občine Poljčane, razen štirih, s katerimi se
usklajuje. V sredo, 17. aprila 2019, bo potekal usklajevalni sestanek s pristojnimi na
sedežu Občine Poljčane.
G. Vlado Podvršnik:
- povezovalna pot za pešce in kolesarje Sp. Brežnica – Poljčane bo narejena,
predvidoma, do konca aprila,
- prijave okvar na javni razsvetljavi je možno posredovati preko aplikacije E2
MANAGER Javna razsvetljava.
Ga. Janja Kodrič:
- predlaga, da bi se seje Občinskega sveta pričele ob 17. uri.
Ga. Klavdija Majer:
- od 15. aprila 2019 dalje se bodo začeli izvajati brezplačni prevozi za starejše in
upokojence. Vsako gospodinjstvo bo prejelo obvestilo,
- v ponedeljek, 15. aprila bo potekala uvedba v delo med izvajalcem in naročnikom
za pričetek rekonstrukcije in obnove kozolca Čreti. Izvedba del se bo pričela v
naslednjem tednu.
G. Viktor Pušaver:
- na naslednji seji Občinskega sveta se bo obravnaval dvig cen izvajanja
javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
G. Andrej Samastur:
- pohvalil je delo izvajalcev podvoza pod železniško progo v centru Poljčan
in postavil vprašanje, kdaj bo otvoritev podvoza v Poljčanah?
Župan pove, da ima neuradne informacije, da bo promet v podvozu začasno sproščen
že konec meseca aprila 2019. Razna zaključna dela v okviru pogodbe pa bodo
dokončana do 20. junija 2019.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so sodelovali: Vlado Podvršnik, Vinko
Zobec in župan.
G. Boris Kodrič:
- v mesecu aprilu je dan Zemlje in poteka mednarodna akcija za ohranjanje čistega
okolja.
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S tem je bil izčrpan dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan
ob 17.59 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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