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OBČ 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  
 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 
 

     ki je bila v sredo, 20. 11. 2019 
 
 
8. 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 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, Spomenka Vodopivec, 
Barbara Klajderič, Katja Pepelnak, Jelka Hribernik, Anita Gajšek, pri 5. točki dnevnega reda 
ga. Polona Kren, Realis d.o.o. in pri 7. točki dnevnega reda Maksimilijan Tramšek, inž. el., 
v.d. direktorja Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o. in Dušan Moškotevc, univ. dipl. ekon., 
Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.  
 
 
K tč. 2 dnevnega reda  
Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
O zapisniku 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane sta razpravljala g. Tomaž Kokot 
in župan. 
 
G. Tomaž Kokot 
1. PREDLOG SKLEPA 
V 12. točki zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 8. 10. 2019 se 
doda stavek: »Prosi, da se mu pošlje sken kupoprodajne pogodbe med Občino Poljčane in 
Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica«.  
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine 
Poljčane z dne 8. 10. 201, skupaj s prej izglasovanim sklepom. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 3 dnevnega reda  
Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta 
Občine Poljčane. 
 

D n e v n i   r e d 
 

Predlagani dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
3. Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2020 - sklep o javni razpravi 
5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – skrajšani postopek 
6. Predlog spremembe Odloka o priznanjih Občine Poljčane in predlog čistopisa Odloka 

o priznanjih Občine Poljčane   
7. Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Poljčane 
8. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane  
9. Predlog spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane in predlog čistopisa Pravilnika o podeljevanju priznanj 
športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane 

10. Odgovori na vprašanja in pobude 
11. Vprašanja in pobude 
12. Informacije 

 
 

Nato sledi. 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 8. 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  
Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2020 - sklep o javni razpravi 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda  
sta podala ga. Katja Pepelnak in župan. 
  
Razpravljali so: Tomaž Marzidovšek, Boris Kodrič, Vinko Zobec, Tomaž Kokot in župan. 
 
Obrazložitve v razpravi so podali: župan, Vladimir Podvršnik, Nataša Dvoršak, Spomenka 
Vodopivec in Katja Pepelnak. 
 
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:  

- sanacija meandrov na strugi reke Dravinje; 
- ureditev makadamskih cestišč z asfaltno prevleko; 
- ureditev odvodnjavanja v naselju Kleče; 
- ureditev javne razsvetljave v ulici Prekomorskih brigad (od začetka do konca ulice); 
- obnova cestišča in ureditev kanalizacije v Gregorčičevi ulici; 
- odkup hiše Prvomajski trg 22; 
- ureditev šolskega igrišča; 
- namestitev ogledala – podvoz Poljčane; 
- nadgradnja operacijskega sistema iz WIN 7 na WIN 10; 
- spremljanje programov za sofinanciranje projektov razvoja turizma; 
- predstavitev razvoja turizma v občini na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta. 

 
G. Boris Kodrič je opozoril na napako na 96. strani, kjer se naj na postavki 16311 – Oskrba z 
vodo črta tekst »ostalo pa za tekoče vzdrževanje katastra«. 
  
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep o izvedbi javne razprave o Predlogu proračuna 
občine Poljčane za leto 2020. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 5 dnevnega reda  
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – skrajšani postopek 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Barbara Klajderič. 
Nadaljnjo obrazložitev je podala  ga. Polona Kren, Realis d.o.o.  
 
Razpravljali so: Viktor Pušaver in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

 



4 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane  sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v občini Poljčane - skrajšani postopek. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
17.21 je zapustila sejo ga. Polona Kren, Realis d.o.o.  
 
 
K tč. 6 dnevnega reda  
Predlog spremembe Odloka o priznanjih Občine Poljčane in predlog čistopisa Odloka o 
priznanjih Občine Poljčane   
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podal g. Vinko Zobec, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja. 
 
G. Vinko Zobec je opozoril na napako pri 10. členu se prečrta tekst »in pravne osebe oziroma 
organizacije«. 
 
Razpravljali so: Tomaž Kokot in župan. 
 
V nadaljevanju je g. Tomaž Kokot podal pohvalo g. Vinku Zobcu na pripravo odloka. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Predlog odloka o priznanjih Občine Poljčane in Odlok o 
priznanjih Občine Poljčane – I. faza. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Predlog odloka o priznanjih Občine Poljčane in Odlok o 
priznanjih Občine Poljčane – II. faza. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
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K tč. 7 dnevnega reda  
Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Poljčane 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
sta podala Maksimilijan Tramšek, inž. el., v.d. direktorja Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o. 
in Dušan Moškotevc, univ. dipl. ekon., Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.  
 
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Boris Kodrič, Andrej Samastur, Jožef Kohne, Vinko Zobec in 
župan. 
 
Obrazložitve v razpravi sta podala: Maksimilijan Tramšek, inž. el., v.d. direktorja Komunala 
Slovenska Bistrica, d.o.o. in Dušan Moškotevc, univ. dipl. ekon., Komunala Slovenska 
Bistrica, d.o.o.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 
Občinski svet Občine Poljčane potrjuje Elaborat oblikovanje cen izvajanja storitev 
gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Poljčane, ki 
ga je predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta.  
PROTI so glasovali 4 člani sveta (g. Andrej Samastur, ga. Janja Kodrič, g. Tomaž Kokot in 
ga. Nataša Krajnc). 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 
Potrdijo se naslednje obračunske cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki: 
  
1. Cene storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki: 
 

Cena zbiranja komunalnih odpadkov: 0,15015 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 

Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov: 
0,00250 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 
Cena obdelave komunalnih odpadkov: 0,08935 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 
Cena stroškov javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov: 

0,02509 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 

Cena odlaganja komunalnih odpadkov: 0,05183 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
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Cena stroškov javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov: 
0,06667 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 
2. Storitve ravnanja z biološkimi odpadki: 

 
Cena zbiranja bioloških odpadkov:        0,04333 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov:  

0,00000 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 

Cena obdelave bioloških odpadkov: 0,02800 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 

Cena stroškov javne infrastrukture obdelave bioloških odpadkov: 
0,02533 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta.  
PROTI so glasovali 4 člani sveta (g. Andrej Samastur, ga. Janja Kodrič, g. Tomaž Kokot in 
ga. Nataša Krajnc). 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato sledi. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3: 
Cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 12. 2019. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta.  
PROTI so glasovali 4 člani sveta (g. Andrej Samastur, ga. Janja Kodrič, g. Tomaž Kokot in 
ga. Nataša Krajnc). 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
18.32  je zapustila sejo ga. Barbara Klajderič. 
 
Ob 18.50 je predsedujoči odredil dvajsetminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.10. 
Navzočih je bilo 15 svetnikov in svetnic, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Jelka 
Hribernik, Vlado Podvršnik, Spomenka Vodopivec, Katja Pepelnak in Anita Gajšek. 
 
 
K tč. 8 dnevnega reda  
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane  
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Jelka Hribernik. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
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PREDLOG SKLEPA: 
Občinski  svet  Občine  Poljčane  sprejme  Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Poljčane. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 9 dnevnega reda  
Predlog spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 
delavcem Občine Poljčane in predlog čistopisa Pravilnika o podeljevanju priznanj 
športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podal g. Vinko Zobec, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Predlog spremembe Pravilnika o podeljevanju 
priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane in Pravilnik o podeljevanju 
priznanj  športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane.  

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 10 dnevnega reda  
Odgovori na vprašanja in pobude 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Razpravljali so: Tomaž Marzidovšek, Tomaž Kokot in župan. 
 
 
G. Tomaž Kokot pove, da na naslednji seji pričakuje odgovore na  vprašanja, postavljena na 
7. redni seji občinskega sveta.  
 
 
K tč. 11 dnevnega reda 
Vprašanja in pobude 
G. Robert Majer  
Pohvala: Pohvalil je tiste, ki so sodelovali pri projektu rekonstrukcije odseka cest LC 440701 
in JP 942021 (iz smeri  Krasne proti Klečam). 
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G. Andrej Samastur 
Pobuda: Zanimalo ga je, glede novoletne okrasitve v občini.  
 
G. Vlado Podvršnik pove, da je naročena projektna dokumentacija za izdelavo projekta 
praznične osvetlitve in okrasitve Poljčan. Idejna zasnova projekta bo predstavljena Komisiji 
za okolje in prostor in na seji občinskega sveta.  
 
Pohvala: V nadaljevanju je podal pohvalo g. Vinku Zobcu na pripravo odloka in pravilnika. 
 
G. Franc Valand 
Pobuda: Predlaga, da bi se spremenil statut javnega podjetja Komunala Slov. Bistrica. Pove, 
da bi občine  morale imeti svojega člana v nadzornem svetu.  
 
Župan je odgovoril, da smo že poskušali, vendar nismo bili uspešni. 
 
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Andrej Samastur, Franc Valand in 
župan.  
 
G. Boris Kodrič 
Pobuda: Opozoril je, da še vedno ne deluje utripalec na prehodu za pešce pri osnovni šoli.  
 
Vprašanje: Ali je občina vlivala na število terminov treningov karateja v Domu športa in 
kulture? 
 
Župan pove, da občina ni vplivala. 
 
Ga. Spomenka Vodopivec na kratko predstavi, kako je potekal sestanek z društvi. 
 
G. Tomaž Kokot 
Pobuda: Svetnik Tomaž Kokot se je strinjal s pobudo svetnika Franca Valanda glede člana v 
nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Slov. Bistrica. 
 
Vprašanje: Primer zagotavljanja stoodstotnega standarda na občinskih javnih cestah s strani 
izvajalca del Cestnega podjetja Ptuj. Prosi za pisni odgovor. 
 
Vprašanje: Izpostavil je primer – del ceste v Lušečki vasi pri Brajlih. Prosi za obrazložitev.  
 
Župan pove, da imata ga. in g. Brajlih vso dokumentacijo. V nadaljevanju podata župan in 
ga. Spomenka Vodopivec kratko obrazložitev.  
 
Pobuda: Predlaga, da se svetnice in svetnike obvešča o postopku sprejemanja OPN-ja na vsaki 
seji občinskega sveta. 
 
Ga. Spomenka Vodopivec poda, kratko obrazložitev glede OPN-ja. S strani občine je bil 
poslan dopis na številne naslove. Zadeve se premikajo. Izdana je bila Odločba o prenehanju 
pravic in obveznosti iz dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin. Na ministrstvu se 
usklajujejo načrti. Potrebujemo še mnenja s strani treh ministrstev.   
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Spomenka Vodopivec in župan. 
 
Vprašanje: Kašno je stanje na področju nakupa stare Kinodvorane? 
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Ga. Spomenka Vodopivec pove, da bo Odvetniška pisarna Brecelj v sredini decembra poslala 
pisni odgovor, glede prodaje stare Kinodvorane. Odgovor bo prestavljen občinskemu svetu. 
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Spomenka Vodopivec in župan. 
 
G. Viktor Pušaver 
Vprašanje: Kako je z ureditvijo mrliške vežice v Poljčanah za opravljanje cerkvenih obredov.  
 
Župan pove, da je vse pripravljeno, doslej se še nobeden ni odločil za obred. 
 
G. Vinko Zobec 
Zahvala: Zahvalil se je občini za zasaditev dreves ob predelu novozgrajenega podvoza. 
 
Pobuda: Izpostavil je podvoz v Poljčanah. Predlaga, da se podvoz poslika in vloži zahteva za 
odpravo napak.  
 
Pohvala: Pohvalil je zamenjane dimnike na Zimetovi hiši. 
 
Pobuda: Izpostavil je zamakanje na podstrešju objekta na Bistriški cesti 60. V nadaljevanje je 
opozoril na golobe.  
 
Vprašanje: Ali se je podjetju Petrol d.d. omogočil vpogled v E2 Manager za osnovno šolo? 
 
G. Vlado Podvršnik pove, da je omogočen vpogled.  
 
 
19.27  je zapustila sejo ga. Jelka Hribernik. 
 
 
K tč. 11 dnevnega reda  
Informacije 
Župan: 

- v ponedeljek, 25. novembra 2019, ob 16. uri bo zaključek projekta nadgradnje 
železniške proge Poljčane – Slov. Bistrica; 

- naslednja redna seja občinskega sveta bo 8. januarja 2020, v primeru nujnih odločitev 
pa v mesecu decembru lahko organiziramo izredno sejo; 

- vsem zaželel lepe prihajajoče praznike. 
 
G. Boris Kodrič: 
     -     v soboto, 23. novembra 2019, ob 18. uri bo prireditev ob 100-letnici KUD-a Janko 
           Živko Poljčane.  
  
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan 
ob 19.58  sejo zaključil. 
 
 

Zapisala: Župan 
Anita Gajšek Stanislav Kovačič 

 


