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O B Č I N A POLJČANE
Občinski svet
ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO OBČINSKE SVETNICE GOSPE OLGE
ŽOLGER IZRAŽENO NA 13. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, DNE 13. 12. 2016

Na seji Občinskega sveta Občine Poljčane je bila izpostavljena problematika živih mej po
ulicah. Podan je bil predlog, da se preveri stanje živih mej.
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole se
mnogokrat srečujemo s problematiko rastja ob javnih kategoriziranih cestah. Žal se nekateri
še vedno ne zavedajo, da tudi živa meja, ali drevo, kdaj predstavlja oviro, ker posega v cestno
telo, zožuje cestišče in mnogokrat interventnim vozilom onemogoča dostop do kraja, kjer
potrebujejo pomoč.
Po 5. členu Zakona o cestah je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni
cesti ali na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala,
ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Na cestnem svetu javne ceste je prepovedano
postavljati ograje, stebriče, zasaditi živo mejo, drevje, trto in druge visoke nasade ali
poljščine.
V pomladanskih mesecih bomo v sodelovanju z vzdrževalcem kategoriziranih cest na
območju Občine Poljčane preverili stanje na terenu in lastnike zemljišč pozvali k ureditvi
živih mej.
S spoštovanjem.

Robert Vrečko
Vodja medobčinskega inšpektorata in
redarstva - inšpektor
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OBČINA POLJČANE
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ZADEVA: Odgovor na pobudo občinske svetnice gospe Olge Žolger, izraženo na 13. redni
seji občinskega sveta, dne 13. 12. 2016

Pobuda:

Predlog, da se kot prioriteta uredi prodaja bazenskega kompleksa.
Odgovor:
Prodaja »bazenskega kompleksa«, t.j. parc. št. 247/9 k.o. Poljčane, je predvidena v Načrtu
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017.
Renata Golob, univ. dipl. prav.
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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika g. Vinka Zobec, izraženo na 14.
redni seji občinskega sveta, dne 25. 1. 2017
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.
Odgovor:
Občina Poljčane je na pobudo občanov, stanujočih ob javni poti JP 947601 Lušečka vas –
Aler, razširila uvoz v to javno pot za dolžino enega robnika. Dela so bila izvajana brez
soglasja soglasodajalca, Direkcije RS za ceste.
V sled navedenega je bilo potrebno vzpostaviti stanje čim bolj podobno prvotnemu stanju.
Cestni robniki so na tem mestu obstajali že pred začetkom izvajanja del.

Pripravil:
Jernej Rak, univ. dipl. inž. geol.,
Svetovalec za kmetijstvo in gospodarjenje s premoženjem
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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika g. Kohne Jožeta, izraženo na 14. redni
seji občinskega sveta, dne 25. 1. 2017
Pobuda/ predlog:
Svetnik občinskega sveta g. Kohne Jože je predlagal, da se izpiske za obračun sejnin pošlje po
elektronski pošti.
Odgovor:
Odgovor vam podajam na podlagi mnenja informacijskega pooblaščenca z dne 16.5.2010, številka
0712-222/2010/734, iz katerega izhaja, da je pri prenosu varovanih osebnih podatkov potrebno
poskrbeti za zavarovanje med samim prenosom po elektronski poti. Zavarovanje pa je možno z
uporabo gesla.
V kolikor bo sprejeta odločitev za elektronski način prejemanja obračunov, je potrebno v
računovodstvo sporočiti elektronski naslov in geslo, ki ga boste uporabljali za odpiranje
obračunov. Zagotovitev uporabe takšnega načina pošiljanja podatkov je brez stroškov predhodnih
računalniških storitev, gre za enostaven postopek, ki se izvede v računovodstvu.
S spoštovanjem.

Katja Pepelnak, dipl. ekon.
svetovalka za finance in računovodstvo

