OBČINA POLJČANE
Občinski svet

12. redna seja Občinskega sveta,
2016

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 27.
septembra 2016 - 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
11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 27. 9. 2016
11. 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 16.00 uri.

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je ob 16.00 uri prisotnih 12 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. G. Franc Valand in g. Slavko Kodrič sta svojo odsotnost opravičila. Ga.
Nataša Krajnc se je svetnikom in svetnicam pridružila ob 16.02 uri. Seji so prisostvovali še:
predstavniki medijev, g. Bojan Sinič, ga. Mojca Vtič, ga. Natalija Škrinjar, zaposleni v
občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Nataša Dvoršak, Renata Golob, Klavdija
Majer, Anita Gajšek in pri 11. točki dnevnega reda g. Bojan Podgornik, predsednik
Nadzornega odbora Občine Poljčane.
G. Jožef Kohne
Pobuda s strani občanov: Objavljeni zvočni zapisi sej občinskega sveta se zelo slabo slišijo.
Predlaga, da se delovanje glasu preveri.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 28. 6. 2016.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. O zapisniku 2. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 10. 5. 2016.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 4 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o spremembi meje med naseljema Poljčane in Spodnje Poljčane – skrajšani
postopek
6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana
Koviča Poljčane – skrajšani postopek
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na
območju občine Poljčane
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
9. Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju
javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane – hitri postopek
10. Obvestilo o posredovanem stališču Komisije za preprečevanje korupcije RS glede
nasprotja interesov v zadevi obravnavanja in odločanja občinskega funkcionarja v
postopku imenovanja kandidata za člana sveta zavoda
11. Kadrovske zadeve:
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in namestnika predsednika
Nadzornega odbora Občine Poljčane
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Nadzornega odbora Občine Poljčane
12. Odgovori na vprašanja in pobude
13. Vprašanja in pobude
14. Informacije
1.
2.
3.
4.
5.
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Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o spremembi meje med naseljema Poljčane in Spodnje Poljčane – skrajšani
postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Nataša Dvoršak.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Nataša Dvoršak, Vinko Zobec in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Poljčane
in Spodnje Poljčane – skrajšani postopek.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 6 dnevnega reda
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana
Koviča Poljčane – skrajšani postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Olga Žolger in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane – skrajšani postopek.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 7 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na območju
občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razpravljali so: Ana Lešnik, Klavdija Majer, Tomaž Marzidovšek, Tomaž Kokot, Karmen
Furman, Vinko Zobec in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec na območju občine Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 8 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Klavdija Majer.
Razpravljali so: Jožef Kohne, Vinko Zobec, Karmen Furman, Andro Razboršek, Tomaž
Kokot in župan.
G. Vinko Zobec
1. PREDLOG SKLEPA
V 8. členu se v peti alineji črta vejica in besedna zveza »o obročnem vračilu štipendij« ter se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »O načinu vračila štipendij odloča občinska uprava.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
1. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
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»Deficitarnost poklica se ugotavlja na osnovi potreb lokalnega okolja za območje Upravne enote
Slov. Bistrica.«
2. člen
V 8. členu se v peti alineji črta vejica in besedna zveza »o obročnem vračilu štipendij« ter
se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O načinu vračila štipendij odloča občinska uprava«.
3. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 9 dnevnega reda
Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju
javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane – hitri postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Renata Golob.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Renata Golob, Nataša Dvoršak, Vinko Zobec, Jožef Kohne in
župan.
G. Tomaž Kokot
1. PREDLOG SKLEPA
Doda se Sklep št. 3, ki se glasi: »Pred podpisom pogodbe župan seznani občinski svet z
izvedenimi postopki.«
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta (g. Vinko Zobec).
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Sklep št. 1
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Občinski svet Občine Poljčane sprejme Koncesijski akt za izvajanje energetskega
pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v
občini Poljčane.
Sklep št. 2
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana za objavo javnega razpisa, izvedbo
postopka izbire zasebnega partnerja, izbor izvajalca javno – zasebnega partnerstva in podpis
pogodbe o javno – zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja
javno – prenehanja zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Obnova in vzdrževanje javne
razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v občini
Poljčane«
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
Sklep št. 3
Pred podpisom pogodbe župan seznani občinski svet z izvedenimi postopki.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta (g. Vinko Zobec).
Sklep je bil sprejet.

K tč. 10 dnevnega reda
Obvestilo o posredovanem stališču Komisije za preprečevanje korupcije RS glede
nasprotja interesov v zadevi obravnavanja in odločanja občinskega funkcionarja v
postopku imenovanja kandidata za člana sveta zavoda
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal župan.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Silvestra Samastur, Tomaž Kokot in župan.
G. Vinko Zobec predlaga, da se Predlog: »Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s
stališčem Komisije za preprečevanje korupcije RS glede nasprotja interesov v zadevi
obravnavanja in odločanja občinskega funkcionarja v postopku imenovanja kandidata za
člana sveta zavoda.« poda na glasovanje.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s stališčem Komisije za preprečevanje korupcije
RS glede nasprotja interesov v zadevi obravnavanja in odločanja občinskega funkcionarja v
postopku imenovanja kandidata za člana sveta zavoda
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Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 11 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in namestnika predsednika
Nadzornega odbora Občine Poljčane
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Nadzornega odbora Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Kokot, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Vinko Zobec predlaga, da g. Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora pojasni kaj
se dogaja.
V nadaljevanju je župan podal občinskemu svetu v glasovanje ali se strinja, da se poda beseda
g. Bojanu Podgorniku.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Župan k besedi povabi g. Bojana Podgornika, predsednika Nadzornega odbora, da svetnicam
in svetnikom poda obrazložitev.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Tomaž Kokot, Andro Razboršek, Ana Lešnik, Vladimir Ganziti
Jožef Kohne, Olga Žolger in župan.
G. Bojan Podgornik je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
G. Vinko Zobec predlaga, da na naslednji seji občinskega sveta predsednik nadzornega
odbora predloži program dela in pripravi poročilo o doslej opravljenem in izvedenem delu
Nadzornega odbora.
V nadaljevanju župan predlaga, da na naslednji seji občinskega sveta predsednik Nadzornega
odbora predloži program dela in ustno predstavi poročilo o doslej opravljenem in izvedenem
delu Nadzornega odbora.
Nato sledi.
Občinski svet sprejme predlog, da na naslednji seji občinskega sveta predsednik Nadzornega
odbora predloži program dela in ustno predstavi poročilo o doslej opravljenem in izvedenem
delu nadzornega odbora.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA:
o prenehanju funkcije člana in namestnika predsednika
Nadzornega odbora Občine Poljčane
1. člen
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da je gospod Vito Kunstek, kot član in namestnik
predsednika Nadzornega odbora Občine Poljčane, dne 19. 9. 2016 podal pisno izjavo, da
odstopa s funkcije člana in namestnika predsednika Nadzornega odbora Občine Poljčane.
2. člen
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da so pri g. Vitu Kunsteku nastali zakonski razlogi
za prenehanje funkcije člana in namestnika predsednika Nadzornega odbora Občine
Poljčane.
3. člen
Funkcija člana in namestnika predsednika Nadzornega odbora Občine Poljčane preneha z
dnem, ko občinski svet sprejme ta ugotovitveni sklep.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA:
o prenehanju funkcije člana Nadzornega odbora Občine Poljčane
1. člen
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da je gospod Srečko Gorišek, kot član Nadzornega
odbora Občine Poljčane, dne 11. 8. 2016 podal pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana
Nadzornega odbora Občine Poljčane.
2. člen
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da so pri g. Srečku Gorišku nastali zakonski razlogi
za prenehanje funkcije člana Nadzornega odbora Občine Poljčane.
3. člen
Funkcija člana Nadzornega odbora Občine Poljčane preneha z dnem, ko občinski svet
sprejme ta ugotovitveni sklep.
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4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.

K tč. 12 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Viktor Pušaver, Andro Razboršek, Jožef Kohne, Olga Žolger,
Tomaž Marzidovšek, Vinko Zobec in župan.

K tč. 13 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Predlagala je spremembo meje naselja Brezje pri Poljčanah. Štiri individualne hiše v
naselju Brezje pri Poljčanah se naj priključijo k naselju Sp. Poljčane.
Vprašanje: Kako daleč je s primerom Telekomunikacijsko omrežje?
Župan pove, pa smo pristopili v projekt. Občina se je pridružila k skupini občin. Naročena je
bila projektna dokumentacija, kandidirali bomo za evropska sredstva in ko bomo imeli
podrobnejše informacije, vas bomo obvestili.
Vprašanje: Kako daleč je s postopkom ureditve Vorančeve ulice?«
Župan pove, da bo občina izvedla razlastitveni postopek. Zadeva bo vložena v roku desetih
dni.
G. Viktor Pušaver
Vprašanje: Ali je bila vložena kakšna tožba v zadevi Vorančeva ulica?
Župan pove, da ni bila vložena nobena tožba.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Pove, da je bilo že lani dogovorjeno, da se hkrati, ko se objavi na spletni strani Javni
razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Poljčane, razpošlje še po elektronski pošti vsem članom komisije.
G. Andro Razboršek pove, da je g. Jernej Rak posredoval javni razpis po elektronski pošti
samo predsedniku komisije. Ostali člani komisije razpisa niso prejeli.
Vprašanje: Ali ima občina za odvetniške storitve sklenjeno pogodbo oziroma naročilnico?
Koliko znašajo odvetniške storitve na uro oziroma na projekt? Predlaga, da se poda pisni
odgovor.
Vprašanje: Ali je bil Zbirni center za odpadke v Zg. Poljčanah v celoti izveden? Predlaga, da
se poda pisni odgovor.
Pohvala in pobuda: Pohvalil je nogometno šolo, ki je odlično zaživela. Društvo bi potrebovalo
še prenosni računalnik.
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G. Tomaž Marzidovšek
Pohvala: V imenu župnika Tonija Kmeta se je zahvalil občini Poljčane in občinskim
svetnicam in svetnikom za pomoč ob dogodku. V mesecu avgustu je cerkev v Studenicah
praznovala 800 let.
Pohvala: Pohvalil je košnjo trave ob cestah in bankinah. Izvedena je kvalitetnejše. Pove, da so
občani zelo zadovoljni.
G. Jožef Kohne
Vprašanje: Kdaj bo javna razgrnitev OPN- ja?
Pobuda: Izpostavil je problem prevoza učencev iz smeri Lušečka vas (pri Pivcu).
Pobuda: Upravičenci do pomoči ob rojstvu otoka so tisti kateri imajo v naši občini stalno
prebivališče najmanj eno leto. Upravičenci, ki nimajo stalnega prebivališča vsaj eno leto so
prikrajšani za pomoč. Predlaga, da se spremeni kriterij.
G. Andro Razboršek
Pobuda in vprašanje: Predlaga, da se občinski svet pisno obvesti, kako bo potekal postopek
razlastitve za Vorančevo ulico in koliko bodo znašali finančni stroški.
Vprašanje: Kako poteka odkup zemljišč za podvoz in nadvoz?
Župan pove, da je občina za podvoz odkupila vsa zemljišča. Potrebno je še urediti nekaj
služnosti z lastniki zemljišč.
Zemljišča za obvoznico pa odkupuje država.
Vprašanje: Kdaj se bo pričelo z deli obvoznice?
Župan pove, da je znan izvajalec podjetje, Pomgrad. Pove še, da bi do konca meseca marca
2018 morala biti porabljena evropska sredstva.
Pobuda: Ponovno je izpostavil rušitve Perhavčeve kmetije.
Župan pove, da je bil takoj po delni porušitvi objekta poslan dopis po elektronski pošti na
Direkcijo za ceste.
Pobuda: Predlaga, da bi se v mrliški vežici v Poljčanah izvede rešitev za opravljanje cerkveno
pogrebnih obredov. V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Olga Žolger,
Viktor Pušaver, Vladimir Ganziti, Cvetka Poslek in župan.
G. Vinko Zobec
Pohvala in pobuda: Podal je pohvalo na zamenjavo poškodovanih panelov na nogometnem
igrišču z umetno travo. Predlaga, da naj upravljavec bolj skrbno in hitreje odpravlja napake.
V nadaljevanju je še izpostavil poškodovane mreže in gole.
Pobuda: Na Opazovalnici za ptice je zlomljena bruna. Predlaga, da se jo zamenja.
Pobuda: Predlaga, da se na eni od sej občinskega sveta pogovorimo o bodočnosti Centra
narave.
Pobuda: Izpostavil je ostrešja javnih zavodov šole in vrtca. Predlaga, da redarske službe
občasno opravljajo nadzor nad objektoma, predvsem v nočnem času. Pove, da se na strehah
obeh objektov nenehno dogajajo obiski. Obiskovalci s svojo prisotnostjo ogrožajo svojo
varnost in poškodujejo streho. Nastalo je kar nekaj poškodb.
Vprašanje: Kako daleč je razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa?
Župan pove, da je razpis že zaključen. Nekatera društva so že prejela sredstva, druga pa še
niso dvignila priporočene pošte.
Pobuda: Izpostavil je udarno luknjo pri Razvojnem centru narave. Predlaga, da se zakrpa.
Pobuda: Osnovna šola Poljane, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Poljčane in Občina Poljčane si dopisujeta za ureditev prometne signalizacije na avtobusnih
postajališčih. Predlaga, da se konkretno pristopi k reševanju. Urediti je potrebno talne
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označbe. Izpostavil je avtobusna postajališča v Studenicah, Modražah, v naselju Globoko (za
smer Makole). V nadaljevanju prebere del posredovanega dopisa s strani občine.
Ga. Nataša Dvoršak pove, da smo v Studenicah želeli narediti talne označbe, vendar je
Direkcija izdala soglasje za obdobje dveh let. Sledila je razprava v kateri so sodelovali:
Tomaž Kokot, Viktor Pušaver in župan.
Ga. Silvestra Samastur
Pohvala in pobuda: S strani vseh je pohvalila Zbirni center za odpadke v Zg. Poljčanah. V
nadaljevanju je predlagala, da se v bodoče otvoritve izvedejo na kasnejšo uro.
Pobuda: Izpostavila je tenis igrišče v Zg. Poljčanah, pravi, da je pozabljeno.
Vprašanje: Ali je res, da še športna društva niso prejela izplačil?
Župan pove, da so akontacije bile izplačane vsem, ki so podali vloge.
Pobuda: Pove, da je danes ob 17. uri potekal dogodek svetovni dan turizma in zelena okna.
Predlaga, da se naredi statistika delovanja Razvojnega centra narave od začetka do danes. V
nadaljevanju je izpostavila Senegačnikovo domačijo. Zgradbo bi namenili za potrebe
muzejskih zbirk.

K tč. 14 dnevnega reda
Informacije
- naslednje seje Občinskega sveta bodo sklicane v mesecu oktobru, novembru in
decembru,
- od dne, 3. 10. 2016 do dne, 2. 11. 2016 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Centralna čistilna
naprava občine Poljčane". V času javne razgrnitve bo v sredo, 26. 10. 2016, ob 16. uri
organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka v prostorih Občine
Poljčane – sejna soba,
- v okviru izdelave OPN je bilo izdelano Okoljsko poročilo. Upoštevati je potrebno
dodatne zahteve in poročilo dopolniti. Okoljsko poročilo je potrebno ustrezno
popraviti.

S tem je bil izčrpan dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 19.10 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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