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Gradivo za 2. točko dnevnega reda
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ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v torek, 3. 7. 2018
23. 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. Ga. Silvestra Samastur in ga. Nataša Krajnc sta svojo odsotnost opravičili, g.
Vinko Zobec se je svetnicam in svetnikom pridružil ob 16.42 uri. Seji so prisostvovali še:
predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček Opič, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane:
Barbara Klajderič, Anita Gajšek in pri 4. točki dnevnega reda Natalija Pečovnik, Komunala
Slovenska Bistrica d.o.o.

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče.
Župan je dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Poljčane z dne, 15. 5. 2018.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Določitev dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Določitev dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane
6. Odgovori na vprašanja in pobude
7. Vprašanja in pobude
8. Informacije

Nato sledi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

K tč. 4 dnevnega reda
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
je podala ga. Natalija Pečovnik, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Razpravljali so: Viktor Pušaver, Ana Lešnik, Tomaž Kokot, Tomaž Marzidovšek, Franc
Valand, Vladimir Ganziti, Olga Žolger, Andro Razboršek in župan.
Obrazložitve v razpravi je podala ga. Natalija Pečovnik, Komunala Slov. Bistrica d.o.o.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
- 53. členu se stavek »Dejavnosti, ki jih ta odlok določa, vendar se še ne izvajajo, se bodo
uvedle v roku dveh let od uveljavitve tega odloka« popravi tako, da se pravilno zapiše:
»Dejavnosti, ki jih ta odlok določa, vendar se še ne izvajajo, se bodo uvedle v roku enega leta
od uveljavitve tega odloka«.
- v 36. členu se 2. točka popravi tako, da se glasi »rumena vreča se odvaža vsakih 14. dni«.
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G. Tomaž Kokot je podal pobudo za projekt »občina brez odpadkov«.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Poljčane v 1. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda
sta podala ga. Barbara Klajderič in župan.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Ana Lešnik, Jožef Kohne, Viktor Pušaver, Franc Valand,
Vinko Zobec, Vladimir Ganziti in župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
-

v 7. členu (trajanje koncesije) se stavek popravi tako, da se glasi »Koncesija se podeli
za obdobje 20 let«.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
1. PREDLOG SKLEPA
V 7. členu (trajanje koncesije) se stavek popravi tako, da se glasi »Koncesija se podeli
za obdobje 20 let«.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sklepa.
Sklep je bil sprejet.
Nato sledi.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Poljčane, skupaj s prej izglasovanim
sklepom.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 6 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljali so: Tomaž Kokot, Vinko Zobec, Franc Valand in župan.
Predlogi svetnikov in svetnic so bili sledeči:
-

pripravi se naj analiza o možnosti odcepitve Vrtca Poljčane iz JVIZ Vrtca Otona
Župančiča Slov. Bistrica. Kakšne bi bile finančne posledice in potrebno je ugotoviti
finančne učinke delovanja (vrtec samostojno ali vrtec priključiti osnovni šoli.

K tč. 7 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
G. Tomaž Kokot
Pobuda: Predlaga odkup objekta stara kinodvorana.
Zanimivost: Pove, da ne ve, v kateri občini je zasledil, da je AED naprava (zdravstvena
oprema za nudenje prve pomoči) nameščena v vozilu občinske redarske službe.
Pobuda: Na prejšnji seji je bila podana pobuda, da se ustanovi košarkarski klub ali društvo.
Pove, da je govoril z direktorjem Košarkarske zveze Slovenije. Pripravljen nam je nuditi
pomoč.
Pobuda: Ponovno predlaga, da se naredi strategija razvoja turizma v občini.
Pobuda: Predlaga, da se na prihodnji seji občinskega sveta pripravi poročilo investicijskega
projekta »Energetska sanacija Osnovne šole Poljčane«.
G. Tomaž Marzidovšek
Pobuda: Opozoril je na košnjo trave pod odbojnimi ograjami in okoli prometnih znakov na
lokalnih in stranskih cestah. Pove še, da trava raste ob pločnikih. Predlaga da se pokosi.
G. Jožef Kohne
Pohvala: Pohvalil dogodke, oziroma prireditve, ki so se odvijali v okviru občinskega praznika
in prireditev ob dnevu državnosti, ter se zahvalil Jelki Lovrenčič in županu. V nadaljevanju
predlaga, da se ansambel rezervira za prihodnje leto.
G. Andro Razboršek
Vprašanje: Izpostavil je
Kakšen je časovni rok?

deponijo materiala na bazenskem kompleksu v Zg. Poljčanah.
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Župan pove, da je deponija materiala na bazenskem kompleksu v Zg. Poljčanah začasna.
Izkopani material se bo zasipal, ko bodo narejeni kanali.
Pobuda: Predlaga, da medobčinski inšpektorat in redarstvo opravi pregled cest v času
izgradnje podvoza Poljčane in nadvoza Sp. Brežnica. Potrebno je izvesti pometanje cest.
Vprašanje: Kdaj se lahko pričakuje Javni razpis za prodajo zemljišča pri Petrolu?
Župan pove, da bo javni razpis objavljen v mesecu juliju.
G. Viktor Pušaver
Pobuda: Na pobudo občanov je opozoril na nevzdrževane površine v okolici bivšega Lip-a.
Predlaga, da se pošlje s strani občine dopis na Slovenske železnice in podjetju Satler d.o.o. za
ureditev okolice.

K tč. 8 dnevnega reda
Informacije
Župan:
- naslednja seja Občinskega sveta bo konec meseca septembra,
- dosedanja direktorica Občinske uprave Občine Poljčane, Karmen Furman, je bila
izvoljena za poslanko v Državnem zboru. Nadomestne zaposlitve ne bo. Imenovana bo
v.d. direktorica Občinske uprave Občine Poljčane, Renata Golob.

S tem je bil izčrpan dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 17.43 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič

5

