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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  
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 

 

     ki je bila v torek, 2. 7. 2019 

 

 

6. 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 13 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine 

Poljčane. Ga. Aleksandra Pirš in g. Tomaž Kokot sta  svojo odsotnost opravičila, Seji so  

prisostvovali še: predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček  Opič, ga. Metka Mohorko, 

namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Poljčane, zaposleni v občinski upravi 

Občine Poljčane: Nataša Dvoršak, Spomenka Vodopivec, Klavdija Majer in Anita Gajšek. 

 

 

K tč. 2 dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

O zapisniku 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče. 

Župan je dal na glasovanje: 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

Poljčane z dne 15. 5. 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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K tč. 3 dnevnega reda  

Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  

S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta 

Občine Poljčane. 

 

Župan predlaga, da se točka 9: »Kadrovske zadeve - imenovanje članov vaških odborov« črta 

iz dnevnega, saj predlogov ni bilo. 

 

Razprave na predlog župana ni bilo.   

 

Nato sledi.  

 

1. PREDLOG SKLEPA 

Iz dnevnega reda današnje seje Občinskega sveta Občine Poljčane se črta točka 9: 

»Kadrovske zadeve - imenovanje članov vaških odborov«. 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nato sledi. 

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti  

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 

3. Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  

4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Poljčane – 1. obravnava 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 

»Otona Župančiča« Slov. Bistrica – I. obravnava 

6. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov v Občini Poljčane 

7. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 

Občini Poljčane 

8. Organizacija mrliško pregledne službe v občini 

9. Kadrovske zadeve:  

 imenovanje članov vaških odborov 

 imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora 

10. Odgovori na vprašanja in pobude 

11. Vprašanja in pobude 

12. Informacije  

 

Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta, skupaj s prej 

izglasovanim sklepom. 
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Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

K tč. 4 dnevnega reda  

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Poljčane – 1. obravnava 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda  

je podala ga. Nataša Dvoršak. 

  
Razpravljali so: Vinko Zobec in Jožef Kohne. 

 

Obrazložitve v razpravi sta podala: Nataša Dvoršak in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Poljčane v 1. obravnavi. 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ob 16.15 je zapustila sejo ga. Nataša Dvoršak. 

 

 

K tč. 5 dnevnega reda  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona 

Župančiča« Slov. Bistrica – I. obravnava 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 

je podala ga. Klavdija Majer.  

 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Poljčane potrdi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica v 1. obravnavi. 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 
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K tč. 6 dnevnega reda  

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov v Občini Poljčane 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 

je podala ga. Spomenka Vodopivec. 

 

Razpravljali so: Viktor Pušaver in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski  svet  Občine  Poljčane  sprejme  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Poljčane 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Sklep je bi sprejet. 

 

 

K tč. 7 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 DESUS – Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije v višini 51,84 EUR.  

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K tč. 8 dnevnega reda  

Organizacija mrliško pregledne službe v občini 

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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Razpravljali so: Vinko Zobec, Robert Majer in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 

Organizacija mrliško pregledne službe v  občini 

I. 
Občinski svet Občine Poljčane soglaša, da javni zavod Zdravstveni dom  Slovenska Bistrica, 

organizira in izvaja mrliško pregledno službo od 1. 7. 2019 v okviru pripravljenosti 

pooblaščenih zdravnikov. 

II. 
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k naslednjim cenam storitev za opravljanje 

mrliško pregledne službe 

 

Storitev št. točk 

Pripravljenost zdravnika/ dan  10,6 

Navadni mrliški pregled  24,80 

Mrliški pregled na zahtevo organa pregona  44 

Mrliški pregled v soboto, nedeljo, ob praznikih, ter nočni (od 

20.00 do 07.00)  

49,50 

kilometrina na delo in iz dela se zdravnikom obračunava v 

višini 8% neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za 

prevoženi kilometer,  

 

kilometrina med delom se zdravstvenemu domu obračunava v 

višini 18% neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za 

prevoženi kilometer,  

 

uporaba službenega vozila in opreme za pregled  5 

administrativni stroški Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica 

za opravljen pregled  

10 

 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K tč. 9 dnevnega reda  

Kadrovske zadeve:  

 imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora 

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 Marzidovšek in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Poljčane 
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Ugotovi se, da je Mihelci Draksler prenehalo članstvo v Nadzornem odboru Občine 

Poljčane. 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nato sledi. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

2. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane 

 

Občinski svet Občine Poljčane imenuje za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine 

Poljčane za obdobje 2018 – 2022 do poteka mandata Patricijo Topolovec. 

 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 13 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: Boris Kodrič in župan. 

 

G. Boris Kodrič ni zadovoljen z odgovorom glede OPN-ja in prosi za dopolnitev. 

 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

G. Viktor Pušaver 

Vprašanje: Kako daleč je Občina glede OPN-ja? 

 

Župan pove, da še vedno čakamo na pozitivno mnenje za območja mineralnih surovin 

(področje rudarstva) pristojnega Ministrstva za infrastrukturo. 

V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so sodelovali: Boris Kodrič, Viktor Pušaver, 

Andrej Samastur, Vinko Zobec, Spomenka Vodopivec in župan. 

 

Opomba: Opozoril je o odvozu komunalnih odpadkov po novem odloku, čeprav še Pravilnik 

ni podpisan. V nadaljevanju je opozoril, da Zbirni center v Zg. Poljčanah ne obratuje trikrat 

na teden. 

 

Župan je pojasnil, da je to prehodno obdobje in do jeseni se bo uredilo. 
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G. Andrej Samastur 

Vprašanje: Kdaj po odprtje podvoza v Poljčanah? Slišijo se govorice, da je podvoz preozek in 

prenizek za tovorna vozila. 

 

Župan pove, da je v podvozu vozni pas dovolj širok in dovolj poglobljen za tovorna vozila. 

Potrebno je vgraditi črpalke, vgraditi nadstrešnice na stopnišču, trenutno se polaga kamen na 

stopnišču in vso dokumentacijo za tehnični pregled intenzivno pripravljajo. Kdaj bo opravljen 

tehnični pregled, nam še niso morali sporočiti. V nadaljevanje je podal neuradno informacijo, 

da bo promet sproščen konec julija ali v začetku avgusta. Uradna otvoritev bi naj bila v 

septembru.   

 

Pobuda: Na pobudo občanov je opozoril na slabo vidljivost pri vključevanju na glavno cesto 

na novo obvoznico Sp. Brežnica. Predlaga, da se poda pripomba s strani občine. 

 

Župan, pove, da se je danes kosila trava. Luči na obvoznici Sp. Brežnica so vključene. 

Tehnični prevzem obvoznice še ni bil opravljen. 

 

G. Boris Kodrič 

Vprašanje: Kako poteka odmera kategoriziranih občinskih cest, ki so še v privatni lasti? 

 

Vprašanji: Kakšen je zaključek sestanka, ki je bil v vrtcu za odpravo pomanjkljivosti? Ali je 

bila poškodba, ki je bila nastala na fasadi vrtca sanirana iz stroškov zavarovanja? 

 

Ga. Klavdija Majer pove, da sta bila sklicana dva sestanka. Izvajalec bo saniral razpoke v 

času poletnih počitnic.  

 

Vprašanje: Kdo ureja robnike med državno cesto in pločnikom. Pove, da se pločniki posedajo. 

V nadaljevanju izpostavi pločnik v naselju Sp. Poljčane – Rozman. 

 

Župan pove, da robnike med državno cesto in pločnikom ureja koncesionar.  

 

Pobuda: Predlaga, da se obvesti Komunalno podjetje, da odstrani ekološke otoke.  

 

Pobuda in vprašanje: Pove, da so se pojavili investitorji za območje »bazenski kompleks«. V 

nadaljevanju postavi vprašanje: Ali je mogoče skleniti kakšen dogovor med občino in 

investitorjem? 

 

Pobuda: Vsem prisotnim razdeli pridobljeno pravno mnenje glede nakupa objekta »stara 

kinodvorana«. Predlaga, da se točka obravnava na naslednji seji občinskega sveta.  

V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so sodelovali: Spomenka Vodopivec, Andrej 

Samastur in župan. 

 

Pohvala: Izrekel je pohvalo vsem, ki so sodelovali pri organizaciji občinskega praznika.  

 

G. Franc Valand 

Pobuda: Pove, da stranka DeSUS še ni dobila dotacije za financiranje političnih strank.  

 

Župan pove, da se bo preverilo. 
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G. Vinko Zobec 

Pobuda: Izpostavil je problem odvoza mešanih komunalnih odpadkov - plenic v vrtcu 

Poljčane.  

 

Priporočilo: Predlaga, da se pri pisanju držimo pravopisnih pravil. V nadaljevanju izpostavi 

zapis ure na vabilu.  

 

Pobuda: Predlaga, da se popravi črpalka za vodo na Pokopališču v Poljčanah. 

 

Pobuda: Pohvalil je novo ureditev ograje pri igrišču v Zg. Poljčanah in postavil vprašanje: ali 

se bo odstranilo obstoječe grmičevje – pušpani? 

 

 

K tč. 12 dnevnega reda  

Informacije 

Župan: 

- v nedeljo so očistili smeti na območju Zalonča; 

- vsem skupaj je zaželel prijeten dopust; 

- naslednja seja občinskega sveta bo v drugi polovici septembra. 

 

 

 

 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan 

ob 17.26  sejo zaključil. 

 

 

 

Zapisala: Župan 

Anita Gajšek Stanislav Kovačič 

 


