OBČINA POLJČANE
Občinski svet

15. redna seja Občinskega sveta,
2017

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 25.
januarja 2017 - 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
14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 25. 1. 2017
14. 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 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane. Ga. Olga Žolger je svojo odsotnost opravičila. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, g. Bojan Sinič, ga. Mojca Vtič, zaposleni v občinski upravi Občine
Poljčane: Katja Pepelnak, Nataša Dvoršak, Renata Golob, Klavdija Majer, Jernej Rak, Anita
Gajšek, pri 5. točki dnevnega reda Maksimilijana Ozimič Zorič, univ.dipl.inž.gradb., Biro
2001, pri 12. točki dnevnega g. Mirko Slatenšek, poveljnik civilne zaščite Občine Poljčane in
trije predstavniki zainteresirane javnosti.
Župan pove, da smo dobili revizijsko poročilo. Računsko sodišče Republike Slovenije je v
revizijskem poročilu zapisalo, da so revidirali pravilnost poslovanja Občine Poljčane v letu
2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter
izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dohodke k osnovnim plačam javnih uslužbencev,
javna naročila pri investicijah, zadolževanje in druga področja poslovanja. Računsko sodišče
Republike Slovenije je podalo pozitivno mnenje, ki se glasi: »Menimo, da je Občina Poljčane
v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna,
delovno uspešnost in dohodke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri
investicijskih odhodkih, zadolževanje ter druga področja poslovanja, v vseh pomembnih
pogledih poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
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Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 13. 12. 2016.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2017
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralna čistilna naprava
Občine Poljčane« - hitri postopek
6. Predlog sklepa o obročnem plačilu dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva
7. Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Po poteh naravne in kulturne
dediščine« (razpis LAS)
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Po poteh naravne in kulturne
dediščine« (razpis MKult.)
9. Dokument identifikacije investicijskega projekta – hitrostne ovire za umiritev prometa
v naselju Poljčane
10. Dokument identifikacije investicijskega projekta – rekonstrukcija javnih poti JP
947276 in JP 947272
11. Poročilo o stanju na področju zaščite in reševanja v Občini Poljčane
12. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
13. Mnenje o ustreznosti obstoječe kategorizacije občinskih cest
14. Vprašanja in pobude
15. Informacije

Župan je podal predlog za zamenjavo dnevnega reda 13. točke dnevnega reda - Mnenje o
ustreznosti obstoječe kategorizacije občinskih cest se preštevilči v 7. točko dnevnega reda.
G. Vinko Zobec je dejal, da na dnevnem redu pogreša točko Kadrovske zadeve in točko
Odgovore na vprašanja in pobude, podanih na prejšnji seji.
G. Tomaž Kokot, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove,
da bodo kadrovske zadeve obravnavane na naslednji seji.
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Župan pove, da bodo zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih,
pobude podani na naslednji seji.

odgovori na vprašanja in

PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA:
1. Občinski svet sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 14. redne seje
Občinskega sveta preštevilči 13. točka z naslovom »Mnenje o ustreznosti obstoječe
kategorizacije občinskih cest« v 7. točko dnevnega reda.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.
Po končanem glasovanju je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta, skupaj s prej
izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2017
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 Kokot, Vinko Zobec in Andro Razboršek.
Obrazložitve v razpravi sta podala: Katja Pepelnak in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2017.

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
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I.
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017,
ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2017
(priloga 1) in
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017
(priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017, ki vsebuje:
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2017 (priloga 3) in
2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR za leto 2017 (priloga 4).
II.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2017.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralna čistilna naprava Občine
Poljčane« - hitri postopek
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala Maksimilijana Ozimič Zorič, univ.dipl.inž.gradb., Biro 2001.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Viktor Pušaver in župan.
Ga. Maksimilijana Ozimič Zorič je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov
sveta.
G. Viktor Pušaver
1. PREDLOG SKLEPA
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralna čistilna naprava Občine
Poljčane se »številka državne ceste RIII 699« popravi in pravilno zapiše: »številka državne
ceste RIII 688«.
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V nadaljevanju je župan opozoril na napako pri imenu Stane, kjer se naj popravi in pravilno
zapiše: »Stanislav«.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Centralna čistilna naprava Občine Poljčane« po hitrem postopku.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ob 16.30 so se seji pridružili: Karmen Furman in dva predstavnika zainteresirane javnosti
(Monika Jeza in Rene Pirš).
K tč. 6 dnevnega reda
Predlog sklepa o obročnem plačilu dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Karmen Furman.
Razpravljali so: Ana Lešnik, Vinko Zobec, Vladimir Ganziti, Karmen Furman in župan.
Ga. Ana Lešnik
1. PREDLOG SKLEPA
V predlog sklepa o obročnem plačilu dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva se
doda stavek: »Z odplačevanjem se prične takoj in dolg mora biti odplačan v roku enega leta
od sprejema dogovora«.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Vladimir Ganziti je opozoril na napako v priimku Kovači, kjer se naj popravi in pravilno
zapiše: »Kovačič«.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet Občine Poljčane soglaša, da se dolg iz naslova terjatve po pokojni ge. Mariji
Habjan v višini 1.310,66 EUR poravna v desetih enakih obrokih.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Občinski svet Občine Poljčane soglaša, da se dolg iz naslova terjatve po pokojnem g. Milanu
Trafeniku v višini 1.921,78 EUR poravna v desetih enakih obrokih.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 7 dnevnega reda (dnevni red – 13. točka)
Mnenje o ustreznosti obstoječe kategorizacije občinskih cest
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Nataša Dvoršak.
Župan je podal občinskemu svetu v glasovanje ali se strinja, da se poda beseda ge. Moniki
Jeza.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Župan je k besedi povabil go. Moniko Jeza da poda obrazložitev.
Ga. Monika Jeza je podala obrazložitev glede javne poti števila 947391 (javna pot mimo
blokov – Kajuhova ulica).
Ob 16.44 se je seji pridružil predstavnik zainteresirane javnosti (Franc Jug).
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Ana Lešnik, Karmen Furman,
Viktor Pušaver, Jožef Kohne, Vinko Zobec, Tomaž Kokot in župan.
Župan je podal občinskemu svetu v glasovanje ali se strinja, da se poda
Jugu.

beseda g. Francu

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Župan je k besedi povabil g. Franca Juga da poda obrazložitev.
G. Franc Jug je podal obrazložitev glede javne poti števila 947391 (javna pot mimo blokov –
Kajuhova ulica).
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Pri pregledu ustreznosti obstoječe kategorizacije cest v Občini Poljčane je upoštevano merilo,
da je javni interes izkazan v primeru, ko je javna cesta v uporabi s kategorizacijo iz leta 1997
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in vodi do najmanj enega objekta s hišno številko ter pri tem omogoča izključni dostop do
najmanj dveh zemljišč različnih lastnikov.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta (ga. Ana Lešnik).
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda (dnevni red 7. točka)
Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Po poteh naravne in kulturne
dediščine« (razpis LAS)
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, Silvestra Samastur in župan.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Po poteh naravne in
kulturne dediščine«, ki ga je izdelalo podjetje IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o.
II.
Pooblašča se župana za morebitno potrebne naknadne spremembe DIIP-a navedenega v 1.
točki tega sklepa in za naknadne spremembe v načrtu razvojnih programov za ta projekt, če
bodo potrebne za odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev v okviru prijave projekta
na javni razpis za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju
občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016, sofinancirane iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 9 dnevnega reda (dnevni red 8. točka)
Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Po poteh naravne in kulturne
dediščine« (razpis MKult.)
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 in župan.
Nato sledi.
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PREDLOG SKLEPA:
I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Po poteh naravne in
kulturne dediščine«, ki ga je izdelalo podjetje IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o.
II.
Pooblašča se župana za morebitno potrebne naknadne spremembe DIIP-a navedenega v 1.
točki tega sklepa in za naknadne spremembe v načrtu razvojnih programov za ta projekt, če
bodo potrebne za odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev v okviru prijave projekta
na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih
bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za
kulturo (oznaka: JPR-SVP-2017-18).
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 10 dnevnega reda (dnevni red 9. Točka)
Dokument identifikacije investicijskega projekta – hitrostne ovire za umiritev prometa v
naselju Poljčane
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 ŠT. 1:
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k Dokumentu identifikacije investicijskega
projekta - hitrostne ovire za umiritev prometa v naselju Poljčane.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe DIIP-a
navedenega v 1. točki tega sklepa in za naknadne spremembe v načrtu razvojnih programov
za ta projekt, v okviru prijave tega projekta oz. na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ob 17.55 je predsedujoči odredil petnajstminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.10 uri.
Navzočih je bilo 14 svetnikov in svetnic, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Jernej
Rak, Nataša Dvoršak, Klavdija Majer in Anita Gajšek.
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K tč. 11 dnevnega reda (dnevni red 10. točka)
Dokument identifikacije investicijskega projekta – rekonstrukcija javnih poti JP 947276
in JP 947272
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Jernej Rak.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k Dokumentu identifikacije investicijskega
projekta - rekonstrukcija javnih poti JP 947276 in JP 947272.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za morebitne naknadne
spremembe DIIP-a navedenega v 1. točki tega sklepa in za naknadne spremembe v načrtu
razvojnih programov za ta projekt, v okviru prijave tega projekta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 12 dnevnega reda (dnevni red 11. točka)
Poročilo o stanju na področju zaščite in reševanja v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Mirko Slatenšek, poveljnik Civilne zaščite Občine Poljčane.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Andro Razboršek, Franc Valand, Jožef Kohne, Vinko Zobec
in župan.
G. Mirko Slatenšek je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami članov sveta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s Poročilom o stanju na področju zaščite in
reševanja v Občini Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 13 dnevnega reda (dnevni red 12. točka)
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
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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 sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 14 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Vinko Zobec
Pobuda: Predlaga, da se ažurira spletna stran občine. V rubriko »Za občane« se naj vpišeta
dva nova podatka: poslovalnica Telemach v Poljčanah in Zbirni center za odpadke.
Župan pove, da ima Zbirni center svojo ikono.
Vprašanje: Zakaj se vgrajujejo robniki na odcepih od glavne ceste v tako imenovane ulice?
Primer: Odcep v Lušečki vasi pri Finžgar. Predlaga, da se poda pisni odgovor.
G. Jožef Kohne
Pobuda: Predlaga, da se izpiske za obračun sejnin pošlje po elektronski pošti.
Pobuda: Predlaga, da se v zvezi s tožbo »Rokoborski klub« pripravi poročilo.
Pobuda: Pove, da je na Železniški postaji Poljčane ob gostišču Jug postavljen znak za
prepovedano parkiranje. Občani dobijo kazen v višini 300 EUR. Predlaga, da se pozanimamo
o sami kazni.
G. Viktor Pušaver pove, da gre za zemljišče, ki je v lasti Slovenskih železnic. V lanskem letu je
inšpektor za železniški promet naložil Železniški postaji Poljčane, da mora določiti površine,
kjer se lahko in kjer se ne sme parkirati. Na mestu kjer je postavljen znak za prepovedano
parkiranje so drvarnice, kjer imajo skladišče.
G. Andro Razboršek
Pobuda: Predlaga, da se naredi javna razsvetljava – podaljšek Rimske ulice (Prah – Govedič).
Pove, da je bila vloga posredovana na Komisijo za okolje in prostor že pred letom dni.
Pobuda: Ponovno je izpostavil rušitev Perhavčeve kmetije. V nadaljevanju pove, da je bila
porušena samo streha.
Župan pove, da je bil na Direkcijo posredovan slikovni material, da ogroža promet.
Direkcija je odreagirala, začasno so zrušili ostrešje. Pove, da bodo v letošnjem letu z deli
nadaljevali.
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G. Franc Valand
Vprašanje: Ali bodo ostala igrala na otroškem igrišču na Kajuhovi ulici? V primeru, da bodo
igrala ostala predlaga, da se ograja odstrani.
Župan pove, da mora biti otroško igrišče zagrajeno. Ključ imajo stanovalci.
V nadaljevanju g. Andro Razboršek pove, da je potrebno novemu lastniku bivših prostorov
vrtca na Kajuhovi zagotoviti parkirna mesta.
Župan pove, da se bo lastniku odprodalo zemljišče za parkirišča.
K tč. 15 dnevnega reda
Informacije
Župan:
Kadrovske zadeve:
- ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice Nadzornega odbora Občine Poljčane
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA:
o prenehanju funkcije članice Nadzornega odbora Občine Poljčane
1. člen
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da je gospa Melanija Perdan Potočnik, kot članica
Nadzornega odbora Občine Poljčane, dne 9. 12. 2016 podala pisno izjavo, da odstopa s
funkcije članice Nadzornega odbora Občine Poljčane.
2. člen
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da so pri ge. Melaniji Perdan Potočnik nastali
zakonski razlogi za prenehanje funkcije članice Nadzornega odbora Občine Poljčane.
3. člen
Funkcija članice 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 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
-

v prostorih Občine Poljčane bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljskega poročila in sicer v
času od torka, 7. 2. 2017 do srede, 8. 3. 2017.
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-

Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo v sredo, 22. 2. 2017 ob 18. uri v prostorih
Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, Poljčane.

G. Tomaž Kokot: Ali je kaj novega glede razlastitvenega postopka »Ipšek«?
Župan pove, da je predlagana dopolnitev zadeve.
G. Viktor Pušaver: Kako je s poročilom nadzornega odbora?
Župan pove, da je Nadzorni odbor Občine Poljčane predložil program dela. Poročila pa še
do danes niso pripravili. Sestali se bodo v mesecu februarju.

S tem je bil izčrpan dnevni red 14. 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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