OBČINA POLJČANE
Občinski svet

6. redna seja Občinskega sveta,
2015

Gradivo za 3. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan
ZAPISNIK: Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 24. junija
2015 - 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
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 24. 6. 2015
2. izredna 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 15 svetnic in svetnikov Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Seji so prisostvovali še:
-

predstavnika medijev, g. Bojan Sinič in ga. Mojca Vtič,
g. Igor Kraševac (3. točka dnevnega reda) ter
zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Karmen Furman, Renata Golob in
Nataša Dvoršak.

K tč. 2 dnevnega reda
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta
Občine Poljčane.
Dnevni red
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke
Občine Poljčane – hitri postopek
4. Dokument identifikacije investicijskega projekta – zbirni center za odpadke Občine
Poljčane
5. Kadrovska zadeva:
- Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Dnevni red je bil sprejet.
K tč. 3 dnevnega reda
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Občine
Poljčane – hitri postopek
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podal gospod Igor Kraševac, univ. dipl. inž. arh.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Kokot in Vinko Zobec.
Obrazložitve v razpravi je podajal g. Igor Kraševac.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
zbirni center za odpadke Občine Poljčane po hitrem postopku.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
K tč. 4 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta – zbirni center za odpadke Občine
Poljčane
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podala Nataša Dvoršak.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Marzidovšek, Vinko Zobec, Franc Valand, Jožef Kohne,
Andro Razboršek, Tomaž Kokot inViktor Pušaver.
Obrazložitve v razpravi sta podajala predsedujoči in Nataša Dvoršak.
Predsedujoči je, na predlog občinskega svetnika Tomaža Kokota, odredil prekinitev seje ob
17.03 uri. Sejno sobo je zapustilo 8 svetnikov.
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Ob 17.06 je predsedujoči naznanil, da se seja nadaljuje.
Tomaž Kokot je, v imenu 8 svetnikov, podal predlog k dopolnitvi predlaganega sklepa št. 2,
in sicer tako, da se doda besedilo »da župan o vsaki spremembi obvesti občinski svet in si
pridobi njegovo soglasje«.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA št. 1 :
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k Dokumentu identifikacije investicijskega
projekta - Zbirni center za odpadke Občine Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

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. Župan si za vsako spremembo pridobi soglasje Občinskega sveta Občine
Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ob 17.10 Vladimir Ganziti je zapustil sejo. Navzočih je bilo 14 občinskih svetnikov.
K tč. 5 dnevnega reda
Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev
je podal Tomaž Kokot, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali: Franc Valand, Vinko Zobec in Olga Žolger.
Obrazložitve v razpravi je podajal Tomaž Kokot.
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Franc Valand je predlagal, da se kandidatka gospa Cvetka Medved Šrot, ki jo je predlagala
stranka DeSUS zamenja oziroma nadomesti s katerim od predlaganih članov, ki sta ga kot
kandidata predlagali stranki SDS ali NSi.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št.
93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji __________ izredni seji dne
________________ sprejel naslednji
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane
I.
Občinski svet Občine Poljčane imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Nado Vučajnk za predsednico,
Dušico Mohorko Jug za namestnico predsednice,
Jasno Orešič za članico,
Aleksandro Vindiš za namestnico članice,
Bojana Marzidovška za člana,
Feliksa Goriška za namestnika člana,
Liljano Belič za članico,
Metko Mohorko za namestnico članice.
II.
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta od dneva pričetka veljave
sklepa o imenovanju.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta (Franc Valand in Vinko Zobec).
Sklep je bil sprejet.

4

S tem je bil izčrpan dnevni red 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je
župan ob 17. 30 uri sejo zaključil.

Zapisala:

Župan

Renata Golob

Stanislav Kovačič
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