OBČINA POLJČANE
Občinski svet

23. redna seja Občinskega sveta,
2018

Gradivo za 2. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stane Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 15. maja
2018 - 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
22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 15. 5. 2018
22. 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 12 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine
Poljčane. G. Vladimir Ganziti in ga. Ana Lešmik sta svojo odsotnost opravičila. G. Vinko
Zobec se je svetnikom in svetnicam pridružil ob 17.06 uri. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček Opič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane:
Renata Golob, Jelka Lovrenčič, Vladimir Podvršnik, Klavdija Majer, Anita Gajšek,
predstavnik zainteresirane javnosti, pri 4. točki dnevnega reda g. Igor Kraševac, Ideaal Projekt
d.o.o., ga. Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o., ga. Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o., pri 5. točki
dnevnega reda g. Marko Rojs, Energap d.o.o., pri 6. točki dnevnega reda ga. Marjeta
Stefanovski, OKP d.o.o., pri 9. točki dnevnega reda g. Goran Frangež, Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane in pri 12. točki dnevnega ga. Blanka Rupar, direktorica CSD Slov. Bistrica.
K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane je razpravljal župan.
Župan
1. PREDLOG SKLEPA
V 4. točki zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne, 18. 4. 2018 se
zemljišče »249/5 k.o. 778 Brezje pri Poljčanah« popravi tako, da se pravilno zapiše: »246/5
k.o. 778 Brezje pri Poljčanah«.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
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ZA je glasovalo 12 članov sklepa
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 18. 4. 2018.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Informacija o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2017
6. Soglasje za najem kredita za financiranje nakupa avtocisterne
7. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2018
8. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne
dosežke v letu 2017
9. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«
10. Sklep o ugotovitvi javne koristi
11. Problematika družine Korošec (gradivo je tajno, dostavljeno bo na sejo)
12. Odgovori na vprašanja in pobude
13. Vprašanja in pobude
14. Informacije
Župan je podal predlog za razširitev dnevnega reda z novo 11. točko. Ostale točke dnevnega
reda se preštevilčijo.
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA
1. Občinski svet sprejme predlog za razširitev dnevnega reda z novo 11. točko.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
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ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Predlagana sprememba je bila sprejeta.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta, skupaj s prej
izglasovanim sklepom.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Informacija o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
so podali g. Igor Kraševac, Ideaal Projekt d.o.o., ga. Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o. in ga.
Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o.
Župan je podal občinskemu svetu v glasovanje ali se strinja, da se poda besedo g. Borisu
Kodriču.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Razpravljali so: Viktor Pušaver, Andro Razboršek, Jožef Kohne, Tomaž Kokot in Boris
Kodrič.
G. Tomaž Kokot predlaga, da se občane, katerim je bila odvzeta gradbena parcela pisno
obvesti.
Obrazložitve v razpravi so podali g. Igor Kraševac, ga. Danijela Kure Kastelc, ga. Sabina
Cepuš in župan.
Ob 17.06 se je seji pridružil svetnik g. Vinko Zobec.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z informacijo o zavzetih stališčih do pripomb na
javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.

3

Sklep je bil sprejet.
K tč. 5 dnevnega reda
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2017
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Marko Rojs, Energap d.o.o.
Razpravljali so: Vinko Zobec, Franc Valand, Andro Razboršek in župan.
Obrazložitve v razpravi je podal g. Marko Rojs.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se seznani z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za
leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 6 dnevnega reda
Soglasje za najem kredita za financiranje nakupa avtocisterne
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Marjeta Stefanovski, OKP d.o.o.
Razpravljala sta: Tomaž Kokot in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane izdaja soglasje za najetje kredita za nakup vozila avtocisterne,
ki ga bo najelo podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., v višini 288,00 EUR, pod pogojem, da
javno podjetje zagotovi sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije
osnovnih sredstev podjetja) in da obveznosti iz kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru
bremenile občinskega proračuna.
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
Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2018
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Tomaž Marzidovšek, predsednik komisije.
Razpravljali so: Franc Valand, Tomaž Kokot, Jožef Kohne, Viktor Pušaver in Silvestra
Samastur.
Obrazložitve v razpravi so podali: Tomaž Marzidovšek, Jelka Lovrenčič in župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
G. Franc Valand
Predlaga, da se spremeni pravilnik. Potrebno je dodati, priznanja se podeljujejo gospodarskim
družbam. Predlaga zlati, srebrni in bronasti grb občine.
V nadaljevanju predlaga, da se obrazložitve pošljejo po e-pošti svetnikom in svetnicam.
Obrazložitve v razpravi so podali: Tomaž Marzidovšek, Jelka Lovrenčič in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2016) se Zahvalna listina občine Poljčane podeli:
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Poljčane
•

Za 130 let delovanja na področju gasilstva, izkazovanja truda in pripravljenosti
nudenja pomoči do vseh pomoči potrebnih.

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
Svetnik Tomaž Marzidovšek se je izločil iz postopka glasovanja.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2016) se Priznanje občine Poljčane podeli:
Jožetu Marzidovšku
•

Za večletno aktivno delovanje na področju lokalnega razvoja, delovnih akcij in
prireditev v lokalnem okolju.

Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
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ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:
Na podlagi določil 17. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2016) se Priznanje občine Poljčane podeli:
Tamburašem Kavkler
•

Za uspešno 20-letno delovanje na področju kulture in udeležbo na številnih
prireditvah, festivalih, revijah in tekmovanjih.

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 8 dnevnega reda
Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne
dosežke v letu 2017
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal : Tomaž Marzidovšek, predsednik komisije.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se naziv najboljše športnice podeli:
− SAŠI BABŠEK, za športne uspehe v atletiki v letu 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
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Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se naziv najboljše ekipe podeli:
− KOŠARKARSKI EKIPI OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA POLJČANE,
KATEGORIJA STAREJŠI DEČKI, za športne dosežke v košarki v letu 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se naziv perspektivnega športnika podeli:
− URBANU KODRIČU, za športne uspehe v atletiki v letu 2017
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se naziv perspektivne športnice podeli:
− NUŠI MAJER, za športne uspehe v atletiki v letu 2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se naziv perspektivna športnica podeli:
− MII KUREŽ, za športne uspehe v atletiki v letu 2017.
7

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6:
Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se naziv perspektivna športnica podeli:
− KATARINI MARZIDOVŠEK, za mednarodne uspehe na področju plesa v letu
2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7:
Priznanje za nominacijo za pridobitev naziva najboljša športnica v letu 2017 se podeli:
1. TINI LEŠNIK, za odlične uspehe na atletskih tekmovanjih po Sloveniji.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8:
Na podlagi določil 10. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim
delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016)
se priznanje za nominacijo za pridobitev naziva najboljše ekipe v letu 2017 podeli:
1. EKIPI ŠAH, F 12, OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA POLJČANE, za osvojeno
končno 10. mesto v državi.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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K tč. 9 dnevnega reda
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podal g. Goran Frangež, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA:
O DOLOČITVI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOM
I.
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu, ki jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 16,40 € na uro
opravljene storitve ob delavnikih, 19,30 € na uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem
času ter 20,90 € na uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dela prostega
dneva.
II.
Občina Poljčane subvencionira ceno urne postavke pomoč družini na domu v višini 11,40 €,
razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja
pa se od 1. 6. 2018 dalje.
IV.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu, številka 900-2/2015 (3-T10) z dne 4. 2. 2015.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 10 dnevnega reda
Sklep o ugotovitvi javne koristi
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, Vinko Zobec in župan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
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SKLEP
o
ugotovitvi javne koristi
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja kanalizacijskega sistema, na nepremičninah:
Parcela
212/1
508/7
510/2
508/8
629/1
733
732/2
781/13
781/61
786/10
786/11
743/8
743/6
738/3
102/8
93/9
72/7
95/7
95/9
70/5
118/2
158
142/11
173/1
368
371/5
23
590
589/6
589/5
589/9
589/7
Parcela
587/1
617/7
639/5
461/2
433/1

Šifra k.o. katastrska občina (k.o.)
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
779
Pekel
778
Brezje pri Poljčanah
778
Brezje pri Poljčanah
778
Brezje pri Poljčanah
778
Brezje pri Poljčanah
778
Brezje pri Poljčanah
778
Brezje pri Poljčanah
778
Brezje pri Poljčanah
781
Lušečka vas
781
Lušečka vas
781
Lušečka vas
781
Lušečka vas
781
Lušečka vas
Šifra k.o. katastrska občina (k.o.)
781
Lušečka vas
781
Lušečka vas
781
Lušečka vas
780
Stanovsko
780
Stanovsko
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v javno korist.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa so potrebne za postavitev omrežij in objektov
gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje, zato se v skladu z
ugotovljeno javno koristjo omeji lastninska pravica na nepremičninah s trajno služnostjo v
javno korist.
3. člen
Omejitev lastninske pravice s trajno služnostno pravico v javno korist se pri pristojni pravni
enoti vloži v skladu z določbami 104. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 –
ZUPUDPP), po nujnem postopku
4. člen
Ta sklep 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.
Ga. Cvetka Poslek je ob 18.32 uri zapustila sejo.
Nato sledi.
PREDLOG ZA PRESTAVITEV OBRAVNAVANE TOČKE DNEVNEGA REDA:
Občinski svet sprejme predlog, da se dvanajsta točka – »Odgovori na vprašanja in pobude«,
prestavi in obravnava prednostno.
K tč. 12 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Klavdija Majer in župan.
Ga. Zdenka Detiček Opič je ob 18.52 uri zapustila sejo.
K tč. 11 dnevnega reda
Problematika družine Korošec - gradivo je tajno, dostavljeno na sejo
V nadaljevanju se je točka obravnavala tajno.
K tč. 13 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Slavko Kodrič
Vprašanje: Zakaj se je odstranila hitrostna ovira za umiritev prometa

pri Osnovni šoli
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Kajetana Koviča Poljčane?
Župan pove, da je g. Miklaviču pričela pokati hiša. Razpoke na hiši se širijo. Opravljen je bil
ogled s strani projektanta in nadzornega. Odrejen je bil trajni ukrep, odstranitev hitrostne
ovire. Vsa prometna signalizacija ostane. Nameščena bo preventivna radarska tabla z
omejitvijo trideset km/h in izveden bo kakšen radarski nadzor.
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Tomaž Kokot, Andro Razboršek
in župan.
G. Tomaž Kokot predlaga, , da se pri osnovni šoli postavi semafor po sistemu »vse rdeče«
sveti le rdeče. Zeleno semafor zasveti le, če se voznik pelje v skladu z omejitvami.
G. Tomaž Marzidovšek
Pobuda: Predlaga ureditev avtobusne postaje v Poljčanah.
Vprašanje: Kako daleč je s sanacijo plazu in ceste v Hrastovcu?
G. Vlado Podvršnik pove, da je bil opravljen ogled s strani geomehanika. Izvedene so bile
vrtine na tem območju. V kratkem bo podana projektantska rešitev.
Ga. Olga Žolger
Pobuda: Ponovno je izpostavila pometanje cest po zimski službi v ulici Prekomorske brigade.
Predlaga, da se pomete celotna ulica in ne samo začetek ulice.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Kako daleč je z ureditvijo mrliške vežice v Poljčanah za opravljanje cerkvenih
obredov.
G. Vlado Podvršnik pove, da je pogodba z izvajalcem podpisana. Dne 21. maja 2018 se
prične z deli.
Pobuda: Pove, da so pred štirinajstimi dnevi v Zg. Poljčanah imeli težave s pritiskom tlaka v
ceveh. V stanovanjskih objektih je bilo kar nekaj poplav.
Župan pove, da bo podjetje OKP d.o.o. moralo poravnati škodo.
Pobuda: Predlaga, da se odstrani obvestila tabla na bazenskem kompleksu v Zg. Poljčanah.
G. Vladimir Podvršnik pove, da bo tabla odstranjena.
Pohvala: Pohvalil je rušitev objekta »stara Perhavčeva domačija«.
G. Vinko Zobec
Pohvala: Pove, da je zelo vesel, da se dela podvoz.
Pobuda: Dečki iz Osnovne šole Poljčane se uvrščajo v sam vrh košarkarskih ekip v Sloveniji.
To pomeni, da se na osnovni šoli vzgoji kar precej dobrih košarkarjev, ki pa kasneje, ko
preidejo v srednjo šolo prenehajo z igranjem. Predlaga, da se ustanovi klub ali društvo, ki bi te
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košarkarje vodilo naprej.
V nadaljevanju g. Tomaž Kokot podpre pobudo g. Zobca.
G. Jožef Kohne
Vprašanje: Kdo je lastnik zemljišča, kjer je bil objekt »stara Perhavčeva domačija«?
Župan pove, da je lastnik zemljišča g. Stanko Perhavec.
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Na prihodnji seji občinskega sveta predlaga predstavitev razvoja turizma v občini.
Pobuda: Pove, da volišče v Domu dr. Jožeta Potrča ni primerna lokacija. Predlaga, da se s
strani občine pošlje dopis na Okrajno volilno komisijo za novo lokacijo (gostilna pri Kajtni).
K tč. 13 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- je vse prisotne povabil na prireditve ob občinskem prazniku,
- naslednja seja Občinskega sveta bo konec meseca junija.
Tomaž Kokot je občinski svet seznanil z nekaj informacijami. Pove, da mu ni bila izročena
nobena kazenska sankcija, ni v nobenem kazenskem postopku in ima poravnane vse
obveznosti do Republike Slovenije.

S tem je bil izčrpan dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 20.01 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič
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