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OB Č IN A   POL JČA N E 
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 

 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 

3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 
 

     ki je bila v sredo, 27. 2. 2019 
 
 
3. 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.  
 
Sejo je najprej vodil Zoran Berdnik, začasni župan v času pusta, nato Stanislav Kovačič, 
župan Občine Poljčane. 
 
 
K tč. 1 dnevnega reda 
Ugotovitev sklepčnosti 
Župan je ugotovil, da je ob 16. uri prisotnih 15 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine 
Poljčane. Seji so  prisostvovali še: predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček  Opič, zaposleni 
v občinski upravi Občine Poljčane: Nataša Dvoršak, Vlado Podvršnik, Jelka Lovrenčič, 
Spomenka Vodopivec, Katja Pepelnak, Klavdija Majer in Anita Gajšek.  
 
Župan je v nadaljevanju predstavil novo sodelavko go. Spomenko Vodopivec, zaposleno v 
pravni službi.  
 
K tč. 2 dnevnega reda  
Potrditev zapisnika 2. 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 ni razpravljal nihče. 
Župan je dal na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Poljčane z dne, 29. 1. 2019. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 3 dnevnega reda  
Določitev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta 
Občine Poljčane. 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
3. Določitev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  
4. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – »Rekonstrukcija odseka cest 

LC 440701 in JP 942021« 
5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 
6. Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Slovenska Bistrica 
7. Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Makole 
8. Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Rogaška Slatina 
9. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 

Občini Poljčane 
10. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019 
11. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2019 
12. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019 
13. Kadrovske zadeve:  

 Imenovanje občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Komisije 
za družbene dejavnosti, Komisije za okolje in prostor, Komisije za gospodarstvo in 
kmetijstvo 

 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane 
 Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP 

Rogaška Slatina d.o.o. 
 Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane 
 Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Občinski volilni komisiji Občine 

Poljčane  
14. Vprašanja in pobude 
15. Informacije  

 
Nato sledi 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
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K tč. 4 dnevnega reda  
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – »Rekonstrukcija odseka cest 
LC 440701 in JP 942021« 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala g. Vladimir Podvršnik. 
 
Razpravljali so: Boris Kodrič, Tomaž Kokot, Jožef Kohne in Tomaž Marzidovšek. 
 
Predlogi  svetnikov in svetnic so bili sledeči:  
G. Boris Kodrič 
- predlaga recenzijo projektne dokumentacije; 
- predlaga obojestranski bankini širine 2 x 0,75 m in asfaltno vozišče širine 1 x 3,5 m.  
 
Obrazložitve v razpravi  sta podala župan in Vlado Podvršnik. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
         O POTRDITVI DIIP 

 
Investitor/občina: Občina Poljčane 
Naslov: Bistriška cesta 65 
Pošta: 2319 Poljčane 
 
Številka: ______________________________ 
Datum: _______________________________ 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, 
št. 93/2011) je občinski svet, dne __.__. 2019, s sklepom št: _________________ sprejel: 
 
1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicija/projekt: 
Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021, ki ga je izdelal IzEP, d.o.o., Spodnja 
Polskava 116, 2331 Pragersko, dne 19. 2. 2019.  
 
2. V veljavni NRP občine se na osnovi sklepa občinskega sveta o sprejetju Odloka o 
proračunu Občine Poljčane za leto 2019, št. ___________, z dne dne __.__. 2019, uvrsti nova 
naložba. 
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV znaša 104.000,00 EUR, 
brez DDV 85.245,90 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do 
novembra 2019. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
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- Lastna finančna sredstva v znesku 16.120,00  EUR  
- Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 87.880,00 EUR  

 
6. Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana za morebitno potrebne naknadne 
spremembe in dopolnitve DIIP, in za naknadne spremembe v načrtu razvojnih programov za 
ta projekt,  če bi bile potrebne zaradi odobritve ali koriščenja sofinancerskih sredstev. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 5 dnevnega reda  
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Katja Pepelnak. 
 
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Boris Kodrič, Jožef Kohne, Robert Majer, Vinko Zobec in 
župan.  
 
Obrazložitve v razpravi so podali: župan, Klavdija Majer, Katja Pepelnak  in Nataša Dvoršak. 
 
Predlogi  svetnikov in svetnic so bili sledeči:  
G. Tomaž Kokot 
- predlaga, da se omogoči vpogled predračuna, ponudbe in idejne zasnove za izgradnjo    
športnega igrišča.  
 
Župan pove, da se bo projektna dokumentacija s popisom del za izgradnjo športnega igrišča 
posredovala po elektronski posti vsem svetnicam in svetnikom. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2019.  
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA: 
I. 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2019, 
ki zajema: 

I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2019, ki vsebuje:  
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1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2019 
(priloga 1) in 

2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2019 
(priloga 2). 

II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2019, ki vsebuje:  
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti 

nad 10.000 EUR za leto 2019 (priloga 3) in 
2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični vrednosti 

nad 10.000 EUR za leto 2019 (priloga 4).  
 

II. 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Katja Pepelnak je ob 17.20 zapustila sejo.  
 
 
K tč. 6 dnevnega reda  
Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Slovenska Bistrica 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Nataša Dvoršak. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski  svet  Občine  Poljčane  sprejme sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino 
Slovenska Bistrica. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
 
K tč. 7 dnevnega reda  
Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Makole 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Nataša Dvoršak. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
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PREDLOG SKLEPA: 
Občinski  svet  Občine  Poljčane  sprejme sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino 
Makole. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 8 dnevnega reda  
Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Rogaška Slatina 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Nataša Dvoršak. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski  svet  Občine  Poljčane  sprejme sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino 
Rogaška Slatina. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ga. Nataša Dvoršak je ob 17.24 zapustila sejo.  

 
K tč. 9 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 organizatorju volilne kampanje Stanislavu 
Kovačiču v znesku 148,77 EUR.  

- za župana Občine Poljčane organizatorju volilne kampanje Stanislavu Kovačiču v znesku 
233, 38 EUR.  
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 10 dnevnega reda  
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Jelka Lovrenčič. 
 
Razpravljali so: Janja Kodrič in župan. 
 
Ga. Janja Kodrič je opozorila na napako v znesku 16.000 EUR. Proračunska sredstva na 
postavki 14321, v skupni višini 16.000 EUR se popravi tako, da se pravilno zapiše »v skupni 
višini 6.000 EUR«. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019.    
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 11 dnevnega reda  
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2019 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Jelka Lovrenčič. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane  
za leto 2019.    
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 12 dnevnega reda  
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Klavdija Majer. 
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Razpravljala sta: Vinko Zobec in župan. 
 
G. Vinko Zobec je opozoril na napako v stavku: »Na območju občine Poljčane deluje deset 
športnih društev«  stavek se naj popravi in pravilno zapiše »Na območju občine Poljčane 
deluje osem športnih društev.« 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019.  

 
 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ob 17.35 je predsedujoči odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.58 uri. Navzočih je bilo 
15 svetnikov in svetnic. 
 
 
K tč. 13 dnevnega reda  
Kadrovske zadeve:  

 Imenovanje občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: 
Komisije za družbene dejavnosti 

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 Komisijo za družbene dejavnosti v naslednji sestavi: 

1. Aleksandra Pirš – predsednica, 

2. Janja Kodrič, 

3. Eva Jug, 

4. Jelena Verdnik in  

5. Anton Jelovšek. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 

 
 Imenovanje občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: 

Komisije za okolje in prostor 
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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, Vladimir Ganziti in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za okolje in prostor v naslednji sestavi: 

1. Boris Kodrič – predsednik, 

2. Vladimir Ganziti, 

3. Robert Majer, 

4. Vilijem Kadilnik in  

5. Janez Šabec.  

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 13 članov sveta.  
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

Nato sledi. 
 Imenovanje občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: 

Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo 
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 Komisijo za gospodarstvo in kmetijstvo v naslednji 
sestavi: 

1. Jožef Kohne – predsednik, 

2. Viktor Pušaver, 

3. Eva Jug, 

4. Tomaž Marzidovšek, 

5. Maja Bračko, 

6. Anton Savski in  

7. Jurij Gaber.  

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
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Nato sledi. 
 

 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 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 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Poljčane, v naslednji sestavi: 
 

1. Aleksandra Pirš,  

2. Maksimiljan Vodeb,  

3. Suzana Vošinek, 

4. Katja Stegne in 

5. Aleš Jamnik. 
 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 
 

 Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP 
Rogaška Slatina d.o.o. 

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 za predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja 
OKP Rogaška Slatina d.o.o imenuje Viktorja Pušaverja. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 14 članov sveta.  
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Nato sledi. 
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 Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta 
Potrča 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 za predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta 
Potrča Poljčane imenuje Evo Jug. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 13 članov sveta.  
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 
 

 Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Občinski volilni komisiji Občine 
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 ugotavlja, da z dnem sprejetja tega sklepa, gospe Metki 
Mohorko preneha članstvo v Občinski volilni komisije Občine Poljčane.  
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se doda štirinajsta točka »Odgovori na vprašanja in 
pobude«. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 
 
 
K tč. 14 dnevnega reda  
Odgovori na vprašanja in pobude 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Razpravljala sta: Tomaž Kokot in župan. 
G. Tomaž Kokot prosi, da se mu uradni posredovan dopis za odpravo napak pošlje po 
elektronski pošti.   
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K tč. 15 dnevnega reda (dnevni red - 14. točka) 
Vprašanja in pobude 
G. Tomaž Kokot 
Vprašanji in pobuda: Izpostavil je program izvajanja javnih del.  Zakaj Osnovna šola Kajetana 
Koviča Poljčane ni dobila javnih del in zakaj je Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane dobil devet 
zaposlenih? Predlaga, da se najde potrebna rešitev za prihodnje leto. 
 
G. Vinko Zobec pove, da je bila vloga pravilno izpolnjena in pravočasno oddana. Merila za 
določanje deležev sredstev so se upoštevala po brezposelnosti v občini. Osnovna šola 
Kajetana Koviča Poljčane ni bila upravičena do sredstev, zaradi prenizke nezaposlenosti. 
 
Vprašanje: Prosi za specifikacijo zagotavljanja 100 odstotnega standarda vzdrževanja lokalnih 
in javnih cest izvajalca Cestnega podjetja Ptuj. 
 
Vprašanji: Koliko sredstev je bilo prejetih iz naslova najemnin – bivša zadruga in koliko 
stroškov ima občina s tem objektom? 
 
Pobuda: Ureditev prostorov knjižnice na lokaciji »kmetijska zadruga«, predlaga, da se pri tem 
vključi čim širši krog ljudi. V nadaljevanju izpostavi knjižnico v Radovljici.  
 
G. Boris Kodrič 
Vprašanja: Kaj se dogaja z gradbenim dovoljenjem – Kanalizacijski sistem v Poljčanah, kako 
je s pridobivanjem služnosti in kdaj se bo pridobilo gradbeno dovoljenje? 
 
Vprašanje: Ali se izvajajo kakšne aktivnosti glede pešpoti Sp. Brežnica – Poljčane? Predlaga, 
da je ureditev prioritetna. 
 
Vprašanje: Koliko gostinskih lokalov na območju Poljčan ima soglasje za obratovanje v 
podaljšanem obratovalnem času in do kdaj? 
 
Informacija: Pove, da bodo v Občini Makole gradili novo mrliško vežico. K sodelovanju so 
bili povabljeni: projektant, občinski svetniki, vaški odbori, komisija za okolje in prostor, 
župnik in župan, da podajo predloge.  
 
G. Vinko Zobec 
Vprašanje in pobuda: Kdaj lahko krajani ulic Ob železnici in Vrtne ulice pričakuje vklop 
javne razsvetljave? V nadaljevanju pove, da so vozne poti blatne in zaprašene. Predlaga, da bi 
se vsaj enkrat na teden te poti počistile. 
 
Pobuda: Predlaga, da se popravi poškodovana mreža na nogometnih golih in okoli 
nogometnega igrišča z umetno travo. 
 
Ga. Klavdija Majer pove, da se bodo poškodovane mreže zamenjale še predno se začne 
sezona. 
 
Ga. Eva Jug 
Pobuda: Predlaga, da se spremeni Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 
Pove, da je razpis objavljen enkrat na leto oziroma enkrat na dve leti. Namreč, ko se razpis 
zaključi, tisti, ki se niso prijavili na razpis nimajo več pravice do uveljavljanja 
subvencionirane najemnine.   
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G. Andrej Samastur 
Vprašanje in pobuda: Kako je z  uporabo tenis igrišč v letošnjem letu? Predlaga, da postavijo 
pravila. Namreč na igrišče prihajajo igralci iz drugih občin.  
 
V nadaljevanju se je na to temo razvila razprava, v kateri so sodelovali: g. Tomaž Kokot 
(Občina Ruše in Občina Starše svojim občanom subvencionirata smučarske karte za Areh); 
ga. Spomenka Vodopivec (Občina Zreče svojim občanom subvencionira kopalne karte). 
 
 
K tč. 16 dnevnega reda (dnevni red – 15. točka) 
Informacije 
Župan: 

- naslednja seja občinskega sveta bo sklicana v začetku meseca aprila. 
 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan 
ob 18.28 uri sejo zaključil. 
 
 
 

Zapisala: Župan 
Anita Gajšek Stanislav Kovačič 

 


