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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  
 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 

 

     ki je bila v sredo, 8. 1. 2020 

 

 

9. 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 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine 

Poljčane. G. Tomaž Kokot se je svetnicam in svetnikom pridružil ob 16.03. Seji so  

prisostvovali še: predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček  Opič,  zaposleni v občinski upravi 

Občine Poljčane: Nataša Dvoršak, Vlado Podvršnik, Spomenka Vodopivec, Barbara 

Klajderič, Jelka Hribernik, Anita Gajšek, pri 5. točki dnevnega reda ga. Stanislava Stegne, 

ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in ga. Alenka Romih, računovodkinja 

Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in pri 6. točki dnevnega reda ga. Metka Mohorko, 

predsednica Nadzornega odbora.  

 

 

K tč. 2 dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

O zapisniku 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče. 

Župan je dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 

Poljčane z dne 20. 11. 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 14 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

K tč. 3 dnevnega reda  

Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  

S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta 

Občine Poljčane. 

 

D n e v n i   r e d 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti  

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 

3. Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 

4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 

5. Potrditev sklepa o določitvi novih cen vrtca 

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru za leto 2018  

7. Odgovori na vprašanja in pobude 

8. Vprašanja in pobude 

9. Informacije  

 

 

Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 14 članov sveta.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

Ob 16.03 se je seji pridružil g. Tomaž Kokot. 

 

 

K tč. 4 dnevnega reda  

Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Na začetku je opravičil odsotnost ge. Katje Pepelnak. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 

je podal župan. 

  
Razpravljali so: Boris Kodrič, Vino Zobec, Tomaž Kokot, Tomaž Marzidovšek, Franc Valand 

in župan. 

 

Obrazložitve v razpravi so podali: župan, Jelka Hribernik in Vlado Podvršnik. 

 

G. Boris Kodrič je opozoril, da se zakoni posodobijo v skladu z veljavno zakonodajo.  

 

G. Vinko Zobec predlaga, da se na 43. strani, druga alineja doda zapis »se podelijo tudi 

denarne nagrade« in se sedaj glasi »priznanja športnikom (perspektivni športnik, najboljši 
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športnik, najboljša športnica, najboljša ekipa, zaslužni delavec v športu) se podelijo tudi 

denarne nagrade«.  

V nadaljevanju je g. Vinko Zobec opozoril na napako pri predlogu kadrovskega načrta. Zapis 

»PODŽUPAN N (nezasedeno)« popravi tako, da se pravilno zapiše »PODŽUPAN Z 

(zasedeno)«. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2020.  

 

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 2020, 

ki zajema: 

I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020, ki vsebuje:  

1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2020 

(priloga 1) in 

2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020 

(priloga 2). 

II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020, ki vsebuje:  

1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti 

nad 10.000 EUR za leto 2020 (priloga 3) in 

2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični vrednosti 

nad 10.000 EUR za leto 2020 (priloga 4).  

 

II. 

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2020. 

 

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16.23 je zapustila sejo ga. Nataša Dvoršak. 
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K tč. 5 dnevnega reda  

Potrditev sklepa o določitvi novih cen vrtca 

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

sta podali ga. Stanislava Stegne, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in ga. 

Alenka Romih, računovodkinja Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

 

Razpravljali so: Tomaž Kokot, Spomenka Vodopivec in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 

o  določitvi cen programov vrtcev na območju občine Poljčane 

 

1. člen 

 

Cene programov javnih vrtcev na območju občine Poljčane so: 

 

Vrsta programa 
Cena programa v  

€ 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 448,90 

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 324,49 

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 377,06 

 

2. člen 

 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini: 

 

Obroki Dnevno v  € 

Zajtrk  0,30 

Malica 0,20 

Kosilo 0,69 

Skupaj 1,19 

 

3. člen 

 

Starši otrok, za katere je Občina Poljčane po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila 

programov, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka od 1. julija do 

31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost enkrat letno 

najmanj 20 dni vendar ne več kot 31 dni . Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost 

otroka najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo 

starši 30% plačila določenega z odločbo. 

 

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Poljčane po veljavnih predpisih dolžna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila 

programov, uveljavljajo enkrat letno znižanje  plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni 

oziroma poškodbe ni obiskal vrtca neprekinjeno najmanj 20 delovnih dni vendar ne več kot 30 

delovnih dni. Starši za neprekinjeno odsotnost plačajo 30 % plačila določenega z odločbo. 
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Občinska uprava Občine Poljčane na osnovi vloge ob predložitvi zdravniškega potrdila, izda 

sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca. 

 

4. člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in velja od 01. 01. 2020 dalje. 

 

5. člen 

 

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju 

občine Poljčane, številka 900-0001/2017 (19-T7), z dne 12. 12. 2017. 

 

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K tč. 6 dnevnega reda  

Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru za leto 2018  

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

je podala ga. Metka Mohorko, predsednica Nadzornega odbora Občine Poljčane 

 

Razpravljala sta: Tomaž Kokot in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Poljčane o 

opravljenem nadzoru za leto 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 

Sklep je bi sprejet. 

 

 

K tč. 7 dnevnega reda  

Odgovori na vprašanja in pobude 

Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Razpravljali so: Boris Kodrič, Tomaž Kokot, Aleksandra Pirš, Spomenka Vodopivec in 

župan. 

 

G. Boris Kodrič je opozoril na napako pri navedbi nadzornika. »G. Anton Daljavec« se naj 

popravi in pravilno zapiše: »g. Drago Štrafela«. 
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G. Tomaž Kokot predlaga, da nadzorni poda strokovno pisno izjavo v zvezi s tem, zakaj se 

stena v objektu vrtca ne bi popravljala? 

 

V nadaljevanju g. Tomaž Kokot predlaga, da se mu pošlje stran koncesijske pogodbe iz katere 

je razvidno, da se zagotavlja stoodstotni standard na občinskih javnih cestah. 

 

 

K tč. 8 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

G. Tomaž Kokot 

Pobuda: Izpostavil je porisan podvoz pri železniški postaji. Predlaga, da se namestijo kamere.  

 

V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: župan, Tomaž Kokot, Andrej 

Samastur, Spomenka Vodopivec in župan.  

 

Pobuda: Opozoril je, da osnovnošolci pri osnovni šoli v popoldanskem času pijejo energijske 

pijače (Red Bull), kar za otroke ni primerno. Predlaga, da bi se organiziralo ustrezno 

predavanje in na ta način ozaveščalo otroke in starše.  

 

G. Boris Kodrič 

Vprašanje: Pove, da je s 1. 1. 2020 začel veljati novi Odlok o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča in postavi vprašanje: Ali so že pripravljene vloge za oprostitev plačila 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?  

 

Ga. Spomenka Vodopivec pove, da še vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča  niso pripravljene. Nadalje poda kratko obrazložitev.  

 

Pobuda in vprašanje: Opozoril je na statično poročilo zgradbe »kmetijska zadruga«, kjer se 

odvijajo aktivnosti Rokoborskega kluba. Kdo bo nosil stroške v primeru, če se poruši strop? V 

nadaljevanju na kratko prebere statično poročilo zgradbe. Predlaga, da se uradno s pogodbo 

odda desni del prostora v najem. 

 

Župan pove, da so zgornji prostori zgradbe zaprti in prepovedani za uporabo. Statični 

normativi so se do danes spremenili in marsikatera zgradba v Poljčanah ne bi več 

zadostovala tem normativom.  

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

Kokot, Vinko Zobec, Franc Valand, Boris Kodrič, Jožef Kohne in župan.  

 

G. Tomaž Marzidovšek 

Pobuda: Pove, da so v Slov. Bistrici dosti lepše uredili podhod. 

 

Pobuda: Predlaga, da se mesečni koledar pravočasno pošlje na vsa gospodinjstva. 

 

Ga. Jelka Hribernik pove, da je bil mesečni koledar oddan na pošto 24. decembra. Pošta 

potrebuje pet delovnih dni za dostavo pošiljke. V mesecu decembru se je zaradi praznikov to 

zgodilo izjemoma. 

 

G. Andrej Samastur 

Pobuda: Predlaga, da se Strma ulica ne le pluži, ampak tudi soli in peska. 
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V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Vlado Podvršnik, Andrej 

Samastur in župan. 

 

Pobuda: Izpostavil je, da občina ne organizira proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

Predlaga, da bi Občina Poljčane morala sodelovati s KUD-om ali pa organizirati lastno 

prireditev.  

 

V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: župan, Andrej Samastur, Franc 

Valand in Vinko Zobec.  

 

G. Franc Valand  

Pobuda: Opozoril je na okvarjen defibrilator, ki je nameščen na Zdravstvenem domu.  

 

Župan pove, da je urejeno. Defibrilator je v izpravnem stanju. 

 

Pobuda: Predlaga, da se namesti ozvočenje zunaj mrliške vežice v Zg. Poljčanah.  

 

G. Vinko Zobec 

Vprašanji: Koga obvestiti ob zastoju vode v podvozu? Kako deluje semafor (kdaj se prižge 

rdeča luč)? 

 

G. Vlado Podvršnik pove, da s strani občine še ni bil opravljen prevzem podvoza. Napake so 

bile odpravljene. O morebitni nastali napaki se obvesti župana ali g. Podvršnika. 

 

Ga. Janja Kodrič 

Pobuda: Povabila svetnike in svetnice k donaciji prostovoljnih prispevkov za občana Luka 

Brajliha.   

 

 

K tč. 9 dnevnega reda  

Informacije 

Ga. Spomenka Vodopivec 

- Odvetniška pisarna Brecelj še ni poslala uradnega odgovora, glede prodaje stare 

Kinodvorane. V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Tomaž 

Kokot, Spomenka Vodopivec in župan; 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor in 

Ministrstvo za infrastrukturo so podali pozitivno mnenje k predlogu OPN Občine 

Poljčane. Čakamo še na tri pozitivna mnenja. Z dopisom smo prosili za prednostno 

rešitev. Razgrnitev OPN-ja se lahko pričakuje v prvi četrtini leta; 

- objavljen  bo Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov 

ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je župan 

ob 17.58  sejo zaključil. 

 

 

Zapisala: Župan 

Anita Gajšek Stanislav Kovačič 

 


