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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika g. Kodrič Slavka, izraženo na 18. redni
seji občinskega sveta, dne 18. 10. 2017
Pobuda:
Svetnik občinskega sveta g. Kodrič Slavko je izpostavil problematiko prehoda za pešce v
Novakah ob urejenih avtobusnih postajah ob regionalni cesti.
Odgovor:
Leta 2011 smo na takratno Direkcijo za ceste Republike Slovenije poslali dopis z opisano
problematiko in nanjo prejeli odgovor, da morajo biti za izvedbo prehoda za pešce, v skladu s
tehnično specifikacijo, izpolnjeni določeni pogoji, in sicer je osnovni pogoj število pešcev, ki na
obravnavanem delu odseka prečkajo cesto ter prometne obremenitve v konični uri. V skladu z
navedeno tehnično specifikacijo mora biti na območjih v naselju število pešcev najmanj 20 v
konični uri, število vozil pa najmanj 200 v konični uri. Glede na to, da je na obravnavani cesti
PLDP v letu 2009 znašal 1.141 vozil, prometna obremenitev v konični uri vsekakor ni več kot 200
vozil/uro.
V kolikor je ureditev prehoda za pešce upravičena, mora lokacija samostojnega prehoda za pešce
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- zagotovljena mora biti preglednost na zaustavni razdalji,
- oddaljenost do sosednjega prehoda ne sme biti več kot 100 m,
- zagotovljen mora biti minimalni torni koeficent na vozni površini,
- zagotovljene morajo biti čakalne površine ob prehodu, ki morajo biti povezane s
pločnikom (ureditev pločnikov tudi ob desni strani državne ceste),
- zagotovljena mora biti ustrezna osvetlitev mesta prehoda za pešce.
Ker osnovni pogoj za prehod za pešce ni bil izpolnjen, smo v Novakah realizirali avtobusno
postajo v smeri proti Makolam z dograditvijo 100 metrov hodnika za pešce.
S spoštovanjem.

Nataša Dvoršak, univ.dipl.inž.teh.prom.
svetovalka za okolje in prostor

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 290
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 5. 12. 2017
ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika gospoda Tomaža Kokota, izražena na 17.
redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane.
Vprašanje:
Kakšno je gibanju števila prebivalcev v Občini Poljčane v zadnjih desetih letih?
Odgovor:
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo število prebivalcev Občine Poljčane v
zadnjih 10 letih naslednje:
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ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika gospoda Franca Valand, izražena na 18.
redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane.
Vprašanje:
Ribiška družina Slov. Bistrica - Ribiška sekcija Poljčane je Občini Poljčane posredovala seznam
aktivnosti Ribiške sekcije Poljčane v letu 2017. Ali se bodo aktivnosti iz seznam upoštevale pri prijavi
na javni razpis v letu 2018, kljub temu, da nekatere niso bile objavljene v mesečnem koledarju
dogodkov. Kako bo Ribiška sekcija Poljčane ovrednotena v naslednjem letu?
Odgovor:
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2016) se pri organizaciji in izvedbi prireditev in tekmovanj
točkuje in upošteva samostojna prireditev, ki je organizirana v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
to področje in je javljena lokalni skupnosti. Organizacija razstav, tekmovanj in ocenjevanj se dokazuje
z vabilom na prireditev.
Organizacija čistilne akcija se dokazuje z vabilom na akcijo, sodelovanje pri čistilne akciji pa s
potrdilom organizatorja čistilne akciji o sodelovanju društva na čistilni akciji iz katerega mora biti
razvidno število sodelujočih članov. Organizator čistilne akcije mora teden dni pred čistilno akcijo
Občino Poljčane pisno obvestiti o dogodku.
Ribiška sekcija Poljčane je 18.7.2017 občini posredovala »Urnik aktivnosti RS Poljčane v letu 2017«,
na katerem so navedene tekme in strokovna ekskurzija. S tem je Ribiška sekcija lokalni skupnosti
javila organizacijo tekmovanj v letu 2017, pri prijavi na javni razpis pa bo potrebno posamezno
organizacijo tekme dokazati še z vabilom. Pravilno izpolnjeno in popolno vlogo bo komisija

ovrednotila v skladu z merili in kriteriji 15. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na
področju kmetijstva v Občini Poljčane.
Objava v mesečnem koledarju dogodkov ni pogoj, pomembno je, da je organizacija tekmovanja in tudi
čistilne akcije javljena lokalni skupnosti ali v obliki najave v mesečnem koledarju ali neposredno z
dopisom.

ZADEVA: POJASNILO O DELU KOMISIJE GLEDE VREDNOTENJA IN RAZDELITEV
SREDSTEV RIBIŠKI SEKCIJI POLJČANE V LETU 2017
Izvleček zapisnika 1. seje strokovne komisije za sofinanciranje dejavnosti društev s področja
kmetijstva za leto 2017 19. 4. 2017. ob 7.30 uri v prostorih RCN
»Ribiška družina Slov. Bistrica - Ribiška sekcija Poljčane; Komisija ugotavlja, da je vloga nepopolna.
K vlogi ni priloženega;
− Dokazila o plačani članarini za člane iz občine Poljčane v letu 2016.
− Poročila o izvedbi dejavnosti v preteklem letu.
− Podpisane liste prisotnosti udeležencev izobraževanja – Ribiški krožek v OŠ Poljčane. K
listi je potrebno priložiti termine izvajanja v letu 2016.
− Podpisane liste prisotnosti udeležencev 3. šole ribolova za mlade ribiče.
− Podpisanega in žigosanega potrdilo o sodelovanju na 10. državnem prvenstvu v ribiški
kulinariki, ki ga potrdi organizator prireditve.«
Izvleček iz zapisnika 2. seje strokovne komisije z a sofinanciranje dejavnosti društev s področja
kmetijstva Občine Poljčane v letu 2017, ki je bila 1. 6. 2017 ob 13. uri v prostorih Razvojnega
centra narave, Bistriška cesta 68, Poljčane in se je nadaljevala 2. 6. 2017 ob 8. uri.
»Ribiška družina Slovenska Bistrica - Ribiška sekcija Poljčane (RD – sekcija Poljčane) je k vlogi
priložila vse obvezne priloge.
Delovanje društva: Ribiška družina Slov. Bistrica, Ribiška sekcija Poljčane ima 22 članov s plačano
članarino za leto 2016 s stalnim prebivališčem na območju Občine Poljčane, kar dokazujejo z
evidenco članstva in dokazilom plačilu članarine – pregled računov. RD – sekcija Poljčane za članstvo
prejme 10 točk. Sekcija v letu 2017 ne praznuje okrogle obletnice delovanja. RD – sekcija Poljčane je
najemnik prostorov, kar dokazujejo z aneksom št. 3 k pogodbi in se točkuje s 30 točkami.
Strokovno izobraževanje: Društvo je v preteklem letu organiziralo 1 izobraževanje podmladka in 1
izobraževanje s praktičnim prikazov. Društvo ni priložilo podpisane liste prisotnosti udeležencev.
Promocijska dejavnost: RD – sekcija Poljčane ima aktivno spletno stran, kar se ovrednoti s 30
točkami.
Organizacija in izvedba prireditev ali tekmovanj: RD – sekcija Poljčane je v preteklem letu
organizirala 13 tekmovanj, ki niso bile javljene lokalni skupnosti. Organizacija tekmovanj je
dokazana le z vabili. RD – sekcija Poljčane je v preteklem letu organizirala 1 tekmovanje, ki se
ovrednoti s 30 točkami in je bilo javljeno lokalni skupnosti ter 1 krat sodelovala na prireditvi izven
območja občine, ki se ovrednoti s 30 točkami. RD – sekcija Poljčane za organizacijo in izvedbo
prireditev ali tekmovanj prejme skupaj 60 točk.
Čistilne akcije na območju občine Poljčane: Društvo je v letu 2016 na območju občine Poljčane
organiziralo 1 čistilno akcijo, ki pa ni bila javljena lokalni skupnosti.«
Izvleček iz zapisnika 3. seje strokovne komisije z a sofinanciranje dejavnosti društev s področja
kmetijstva Občine Poljčane v letu 2017, ki je bila 6. 7. 2017 ob 14.30. uri v prostorih Razvojnega
centra narave, Bistriška cesta 68, Poljčane.
»Na podlagi določil pete alineje drugega odstavka 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane je naloga komisije, da obravnava pritožbe

prijaviteljev. Komisija se seznani s pritožbo Ribiške družine Slovenska Bistrica zoper odločbo o
dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v občini Poljčane.
Pritožba je bila vložena 29. 6. 2017. Ribiška družina Slov. Bistrica – sekcija Poljčane (RD) s pritožbo
nasprotuje višini odobrenih sredstev. V pritožbi navaja delovanje RD in pomen delovanja za lokalno
okolje ter nestrinjanje, da se ribiška tekmovanja ne ovrednotijo, ker le-ta niso bila javljena lokalni
skupnosti. Prav tako RD nasprotuje odločitvi, da se izvedba ribiškega krožka ne točkuje, ker k prijavi
ni priložene podpisane liste prisotnosti udeležencev ribiškega kroška v Osnovni šoli Kajetana Koviča
Poljčane.
RD v pritožbi navaja tudi nestrinjanje, da se čistilna akcija Ribiške sekcije Poljčane ne vrednoti, ker
občina o dogodku ni bila pisno obveščena, kot to zahteva pravilnik.
V pritožbi pritožnik tudi navaja, da se vsa leta do sedaj (2015 in 2016) ni zahtevalo vnaprejšnje
prijavljanje ribiških tekmovanj občini.
Komisija ponovno pregleda vrednotenje prijavljenih dejavnosti, ki jih pritožba RD izpodbija in
ugotavlja:
1.
K obrazcu 1: Strokovno izobraževanje v preteklem letu kot aktivnost RD navaja organizacijo
ribiškega krožka na osnovni šoli (izobraževanje podmladka) in organizacijo 3. šole ribolova za
mlade ribiče. K obrazcu je priloženo potrdilo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane o
poteku ribiškega krožka v šolskem letu 2016/2017 in vabilo na 3. šolo ribolova. RD je bila dne
3. 5. 2017 pozvana, da obrazec dopolni s podpisano listo prisotnosti udeležencev za obe
aktivnosti. RD je dne 15. 5. 2017 k obrazcu priložila dopolnjeno potrdilo Osnovne šole
Kajetana Koviča Poljčane s seznamom vključenih učencev in seznam udeležencev 3. šole
ribolova. Podpisane liste prisotnosti ni priložene.
2.
K obrazcu 3: Organiziranje in izvedba prireditev ali tekmovanj v preteklem letu kot aktivnost
RD navaja tekmovanje »Liga ribiške sekcije Poljčane«. K obrazcu je priloženih 8 vabil na
tekmovanje »Liga ribške sekcije Poljčane«, ki je potekala na ribniku Pragersko, 2 vabili za
sekcijsko tekmovanje na ribniku Pragersko ter 3 vabila za različne tekme na ribniku
Pragersko. Komisija v evidencah lokalne skupnosti preveri obveščenost in ugotavlja, da
lokalna skupnost o organizaciji tekmovanj ni bila obveščana na kakršen koli način.
3.
K obrazcu 4: Čistilne akcije na območju občine Poljčane v preteklem letu kot aktivnost RD
navaja čistilno akcijo RS Poljčane. K obrazcu je priloženo vabilo na čistilno akcijo. Komisija
v evidencah lokalne skupnosti preveri obveščenost in ugotavlja, da lokalna skupnost o
organizaciji čistilne akcije ni bila pisno obveščena na kakršen koli način.
Nadalje komisija pregleda določilo 15. člena Pravilnik, ki določa, da se dejavnost strokovnega
izobraževanja dokazuje z vabilom na izobraževanje in podpisano listo prisotnosti udeležencev
izobraževanja. Organizacija tekmovanj se dokazuje z vabilom in mora biti javljena lokalni skupnosti.
Organizacija čistilne akcija se dokazuje z vabilom na čistilno akcijo, organizator čistilne akcije mora
teden dni pred čistilno akcijo Občino Poljčane pisno obvestiti o dogodku.
Komisija soglasno ugotavlja, da so bile dejavnosti RD v letu 2016 vrednotene na podlagi meril
navedenih v 15. členu Pravilnika in Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju
kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017. Komisija je vrednotila dejavnosti navedene v
vlogi, ki so bile dokazane z ustreznimi dokazili v skladu s Pravilnikom.
Glede na navedbe v pritožbi RD, da v preteklosti ni bilo potrebno obveščat lokalne skupnosti o
organizaciji tekmovanj in, da so se točke za tekmovanje dobile na podlagi vabila, komisija ugotavlja,
da je bil v letu 2016 sprejet nov pravilnik in da je komisija v preteklem letu še upoštevala merila
pravilnika, ki so veljala v letu, ko so bile dejavnosti izvedene, zato se višina dodeljenih sredstev v letu
2017 ne more primerjati s preteklimi leti.«

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika gospoda Tomaža Kokota, izražena na 18.
redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane.
Vprašanje:
Streha vrtca je ob zadnjem dežju puščala, potrebno je temeljito pregledati streho pred potekom
garancije. Kdaj poteče garancije?
Odgovor:
20. 9. 2017 je bil na Vrtcu Poljčane opravljen kvaliteten pregled opravljenih del v času veljavnosti
garancije. Glede zamakanja strehe je bilo ugotovljeno, da zaradi velikosti strehe, nastane velika
količina vode, ki ne more odteči hkrati. Potrebno je redno čiščenje žlot in pregledovanje odtočnih cevi.
Krovci so streho temeljito pregledali in niso našli razpok ali lukenj, zaradi katerih bi lahko prišlo do
zamakanja. Problem so lahko obrobe, ki so aluminijaste in so zaradi vremenskih vplivov že nekoliko
obrabljene. Krovci so opravili pregled obrob in jih zalili. Potrebno je opazovanje oz. spremljanje, kdaj
in kje se pojavi zamakanje ter o morebitnem zamakanju nemudoma obvestiti izvajalca.
Garancija za odpravo napak v garancijski dobi velja do 27. 9. 2019.

S spoštovanjem,
Klavdija Majer, mag. jav. upr.
Svetovalka za družbene dejavnosti

OBČINA POLJČANE
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ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika gospoda Vladimirja Ganzitija, izraženo
na 18. redni seji občinskega sveta, dne 18. 10. 2017
Pobuda:
Svetnik občinskega sveta gospod Vladimir Ganziti predlaga namestitev ograje na obeh straneh
stopnic, ki vodijo na oder v Domu športa in kulture.
Odgovor:
Namestitev ograje bo izvedena v letu 2018.

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika gospoda Tomaža Marzidovška,
izraženo na 18. redni seji občinskega sveta, dne 18. 10. 2017
Pobuda:
Svetnik občinskega sveta gospod Tomaž Marzidovšek je opozoril, da na več mestih ob glavni
cesti, v predel med pločnikom in robnikom rastejo večji šopi trav. Pove še, da trava raste iz jaškov
ob glavnih cestah, ki služijo za odvod meteornih vod. Izpostavil je jašek v naselju Krasna,
Studenice, Zg. Poljčane in rešetko na avtobusni postaji Brezje pri Poljčanah. Predlaga da se uredi.
Odgovor:
Trava na navedenih mestih je bila odstranjena.

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika gospoda Slavka Kodriča, izraženo na
18. redni seji občinskega sveta, dne 18. 10. 2017
Pobuda:
Svetnik občinskega sveta gospod Slavko Kodrič predlaga, da se pred zimskim časom opravi ogled
cest. Ob cestah so luknje. Izpostavi naselji Krasna in Novake. Meni, da je potrebno nasipati pesek
in utrditi bankine.

Odgovor:
Opravljen je bil dodaten pregled cest skupaj s preglednikom koncesionarja. Bankine bodo do zime
urejene.

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinske svetnice gospe Olge Žolger, izraženo na 16. redni
seji občinskega sveta, dne 14. 3. 2017
Pobuda:
Svetnica občinskega sveta gospa Olga Žolger je izpostavila pometanje cest po zimski službi v
ulici Prekomorske brigade. Predlaga, da se pomete celotna ulica in ne samo začetek ulice.
Odgovor:
Za zagotavljanja 100% standarda je v Programu rednega in zimskega vzdrževanja v občini
Poljčane predvideno 58.283 m čiščenja voziščnih površin. Predvideno je čiščenje centra s
sesanjem, čiščenje vseh lokalnih poti, ostalo pa čiščenje javnih poti v strnjenih naseljih.
S spoštovanjem.
Vladimir Podvršnik, dipl.inž.gr.
Gradbeni nadzornik I
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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE OČINSKEGA SVETNIKA, GOSPODA
VLADIMIRJA GANZITIJA, IZRAŽENO NA 18. REDNI SEJI
OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:
Vladimir Ganziti je izpostavil problematiko zadrževanja ljudi na platoju pred vrtcem v
Poljčanah. Predlagal je, da redarska služba preveri, kaj se dogaja in kdo se zadržuje na tem
območju?
Podal je pobudo po ureditvi modrih con s časovno omejenim parkiranjem.
Odgovor:
Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in
Makole v delovnem času izvajajo nadzor v bližini vrtca in šole. Predvsem v spomladanskem
in poletnem času, ko so izvajali naloge tudi v nočnem času, deviantnih ravnanj pri vrtcu v
Poljčanah niso zaznali. Za ugotavljanje, kdo se zadržuje na določenem javnem kraju je
potrebno upoštevat veljavne predpise. Pogoje za ugotavljanje istovetnosti s strani redarjev
določa Zakon o občinskem redarstvu. Pooblastila policistov pri ugotavljanju identitete pa
določa Zakona o nalogah in pooblastilih policije.
O tej problematiki pa je seznanjena tudi Policijska postaja v Slovenski Bistrici.
Predlagam, da se v primeru deviantnih ravnanj o tem obvesti policiste na interventno številko
113. V primeru ugotovljenih kršitev bodo redarji in policisti ukrepali v skladu s pooblastili.
V skladu z Zakonom o cestah je upravljavec občinskih cest občinska uprava. K prometni
ureditvi v pristojnosti občine sodi tudi ureditev parkiranja in ustavljanja vozil. Ureditev
kratkotrajnega parkiranja je tako mogoča s postavitvijo prometne signalizacije, ki je
predpisana s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Medobčinski
redarji pa so pristojni za nadzor nad njenim spoštovanjem.
S spoštovanjem.
mag. Robert Vrečko
Vodja medobčinskega inšpektorata in
redarstva - inšpektor
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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika g. Valand Franca, izraženo na 18.
redni seji občinskega sveta, dne 18. 10. 2017

Pobuda:
Predlog, da se obnovijo in prepleskajo stebrički pri mrliški vežici v Poljčanah.

Odgovor:
V predlogu Proračuna Občine Poljčane za leto 2018 so predvidena sredstva za preureditev
mrliške vežice v Poljčanah za namene izvajanja poslovilnih obredov v vežici. V okviru teh so
načrtovana tudi sredstva za razna vzdrževalna dela (pleskanje, popravila, ipd.).
Renata Golob, univ. dipl. prav.

