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„Dobri projekti nam olajšajo življenje, 

 dobri odnosi med ljudmi jih nadgradijo in bogatijo.“
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Nagovor župana

Drage občanke in občani! 

Čeprav smo vedno znova presenečeni, si je vedno znova potrebno 
priznati dejstvo, da se leto resnično hitro obrne naokrog. Lansko 
leto 2017 je zaznamovala 10-letnica delovanja Občine Poljčane, 
letos smo praznovali 10. občinski praznik. Razkorak v praznovanju 
obletnic temelji na dejstvu, da se ob prvem letu samostojnosti 
delovanja nismo takoj posvetili določitvi občinskega praznika. Za 
datum smo v času mogočega premisleka izbrali nevtralni dogodek, 
ki nas nikakor ne more razdvajati.

Junija, pred 172 leti, je v Poljčane pripeljal prvi vlak na progi Dunaj – 
Trst. Železnica je usodno zaznamovala razvoj kraja Poljčane. 

Nikoli se ob preprostem vprašanju predstavitve občine Poljčane ne 
moreno izogniti pomenu železnice za življenje in drugemu 
dogajanju v Poljčanah. Posebej letos, ko se na železniški in cestni 
infrastrukturi na področju občine dogajajo velikanske spremembe, 
ki bodo olajšale naše življenje in znatno prispevale k varnosti 
občanov ter drastično spremenile izgled kraja. Še posebno središče 
Poljčan.

Marsikdo je vesel in zadovoljen, da se gradita projekta stoletja. Da 
so tudi zadnji dvomljivci in skeptiki dobili odgovor neposredno na 
terenu. Še vedno pa se bodo našli posamezniki, ki bodo skušali 
minimalizirati ali izničiti vlogo občine pri tej gradnji. Naj pojasnim, da brez samostojne občine Poljčane 
ne bi bilo nobenega izmed obeh projektov, niti obvoznice Sp. Brežnica, kaj šele podvoza Poljčane. 
Občina oz. zaposleni v Občini smo bili tisti, ki smo organizirali in izpeljali umestitev lokacij v dolgoročne 
prostorske dokumente, naročili in izpeljali OPPN, organizirali izdelavo idejnih zasnov in idejnih 
projektov. Občina je kupila zemljišča in stavbe, pogovarjali smo se z lastniki zemljišč o služnostih in 
stavbnih pravicah, urejali pogodbe, notarske overitve, financirali dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za podvoz, opravili neštete koordinacije z Direkcijo za infrastrukturo, državnimi 
organi, projektanti…  

Tudi na teh projektih se je kot pomembno dejstvo znova izkazalo, da o prioritetah našega razvoja in 
investiranja odločamo tako kot želimo, sami. 

Lani smo vas seznanili z dejstvom, da smo v času desetih let investirali več kot 18 milijonov EUR v 
neposredne investicije. Izdali smo pregled dosežkov, zbranih v sliki in besedi, v publikaciji, ki vam je bila 
v vsa gospodinjstva dostavljena v juniju 2017. Tudi letos lahko kaj pridodamo. 

Gospodarimo z realnim denarjem. In se obnašamo kot dobri gospodarji. Javen je podatek, da smo 
preteklo leto zaključili z znatnim ostankom sredstev. Občinske finance so izredno stabilne. Ostale bodo 
stabilne tudi v letu volitev. Proračun je naravnan objektivno, varčevalno in brez prekomernega 
trošenja, ki bi še posebno v letošnjem letu lahko bilo všečno in zanimivo. 

Spoštovane, spoštovani! 

Vedno znova si v našem okolju želim prevlade razumevajočih, korektnih in človeka vrednih odnosov. 
Ogibajmo se vsemu negativnemu, obremenjujočemu in ocenjujočemu o drugih ljudeh. Informacije »s 
terena«, ki so večkrat neresnične, zlonamerne in usmerjene k spodbujanju sovraštva, preverite tudi na 
drugi strani in si s tem, in le tako ustvarite lastno mnenje.

Želim vam le najboljše in se vam zahvaljujem za sodelovanje. Stane Kovačič

župan Občine Poljčane



4
GLASILO OBČINE POLJČANE  //  2018

KAZALO

OKOLJE IN PROSTOR   //  5

ENERGETSKO UČINKOVITO RAVNANJE OBČINE POLJČANE   //  5

POGLED V PRIHODNOST    //  6

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE    //  8

GRADNJA PODVOZA POLJČANE   //  10

GRADNJA OBVOZNICE SPODNJA BREŽNICA    //  12

DRUŽBENE DEJAVNOSTI   //  17

ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNICE IN RAZSVETLJAVE V 
OSNOVNI ŠOLI S TELOVADNICO   //  17

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA    //  19

UČIMO SE S ČUTILI, NOVA PRIDOBITEV VRTCA STUDENICE    //  21

130. OBLETNICA DELOVANJA
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA POLJČANE   //  23

MAČEHOVSKI ODNOS DRŽAVE DO KULTURNOZGODOVINSKEGA 
SPOMENIKA KOZOLCA ČRETI V ZG. POLJČANAH   //  26

FINANCE   //  34

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2017   //  34

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA SAMOSTAN STUDENICE   //  28

ŠESTO LETO TRŽNICE V POLJČANAH   //  30

PREJEMNIKI OBČINSKIH IN ŠPORTNIH PRIZNANJ ZA LETO 2018   //  31

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO   //  39

ONESNAŽENJE CEST IN NEPRAVILNA RAZDALJA PRI ORANJU  //  39

PASJI IZTREBKI   //  40

MERITVE HITROSTI V OBČINI POLJČANE   //  41

AKTUALNO   //  42

NAČRTOVANE INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA ZA LETO 2018    //  16



5
GLASILO OBČINE POLJČANE  //  2018

OKOLJE IN PROSTOR

ENERGETSKO UČINKOVITO RAVNANJE OBČINE POLJČANE
Manjša poraba energije – večji prihranek!

Občina Poljčane se zaveda energetsko učinkovitega ravnanja. Že več let stremi k izboljšanju energetskega 

stanja v svoji lokalni skupnosti, zmanjšanju stroškov za energente, izpolnjevanju evropskih in slovenskih 

energetskih in okoljskih zahtev, novim poslovnim priložnostim, ki jih prinašata učinkovita raba energije in 

uvajanje obnovljivih virov energije ter k izboljšanju življenjskega standarda svojih občanov.

Cilje, ki si jih je občina postavila v svojem Lokalno energetskem konceptu (LEK) že v letu 2012, dosega z 

izvedbo številnih energetskih ukrepov in projektov. Občina ima energetskega upravljavca, za svoje stavbe 

ima opravljene energetske preglede in narejene energetske izkaznice, skrbi za energetsko sanacijo in 

obnovo stavb. Za energetsko sanacijo nekaterih stavb je pridobila tudi nepovratna finančna sredstva preko 

razpisov na državnem in EU nivoju. Prav tako je energetsko obnovila javno razsvetljavo. 

Z aktivnim delom na tem področju izboljšuje pogoje za bivanje in delo v občini ter hkrati znižuje stroške za 

občinski proračun. Občina Poljčane s pomočjo Energetske agencije za Podravje občanom nudi brezplačna 

energetska svetovanja in energetska predavanja. S tem jim pomaga pri izboru, načrtovanju in uresničevanju 

investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah.

Preko Eko sklada imajo vsi občani še vedno možnost pridobitve nepovratnih finančnih sredstev za rabo 

obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodne 

kredite za različne ukrepe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode in ravnanja z odpadki.

Sredstva, ki so na voljo, so namenjena za ukrepe, ki v času oddaje vloge še niso bili izvedeni. To pomeni, da 

morajo občani najprej pridobiti ponudbo (predračun) izvajalca, ki je registriran za opravljanje ustreznih del. Iz 

ponudbe mora biti razvidno, da bo ukrep izveden skladno s pravili javnega poziva in bo izpolnjeval njegove 

tehnične kriterije (npr. debelina toplotne izolacije, tip kotla na lesno biomaso z ustreznim vodnim toplotnim 

zbiralnikom itd.). 

Več informacij najdejo na spletni strani Eko sklada https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave 

Občani občine Poljčane lahko za energetske nasvete ali pomoč pri izpolnjevanju in oddaji vlog za pridobitev 

sredstev Eko sklada pokličete Energetsko agencijo za Podravje, na telefonsko številko 02/234 23 63 ali svoja 

vprašanja pošljete na elektronski naslov info@energap.si.

Energetska agencija za Podravje

Smetanova ulica 31, Maribor

www.interregeurope.eu/empower/

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave
mailto:info@energap.si
https://www.interregeurope.eu/empower/
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OKOLJE IN PROSTOR

POGLED V PRIHODNOST - SREDIŠČE POLJČAN
Oziroma odgovor na vprašanje zakaj kupujemo kompleks nekdanje kmetijske zadruge!?

Zaprtje prostora 

med občinsko 

stavbo in stavbo 

nekdanje 

kmetijske zadruge 

za promet ter 

uporabo zgolj za 

pešce in kolesarje 

in pridobitev trga, 

ki bo središče 

kraja.



7
GLASILO OBČINE POLJČANE  //  2018

OKOLJE IN PROSTOR

ZGORAJ  Pogled proti Železniški postaji in ureditev dostopa, pri katerem imajo prednost pešci.

SPODAJ  Ureditev ploščadi pri tržnici.
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OKOLJE IN PROSTOR

SPLOŠNE INFORMACIJE GLEDE 

MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - MKČN 

Roki za prilagoditev obstoječih objektov - opustitev pretočnih greznic in vgradnja MKČN

Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni zahtevana (objekti se ne nahajajo na območju aglomeracij), 

so roki za prilagoditev obstoječih objektov:

ź za objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno pred 14.12.2002 oziroma so bili v uporabi 

pred tem dnem in je obstoječ način odvajanja in čiščenja odpadnih vod izveden skladno s predpisi, ki so 

veljali v času gradnje, je rok za prilagoditev najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta;

ź za objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno pred 14.12.2002 oziroma so bili v uporabi 

pred tem dnem in obstoječ način odvajanja in čiščenja odpadnih vod NI izvedena skladno s 

predpisi, ki so veljali v času gradnje, je rok za prilagoditev najkasneje do 31.12.2021.

Objekti, ki so gradbeno dovoljenje pridobili po 14.12.2002, morajo svojo odpadno vodo že čistiti na 

MKČN ali pa jo odvajati v greznico brez iztoka, ki mora biti vodotesna in predpisane velikosti.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije, lahko 

preverite na spletni strani Atlas okolja: 

(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja) (povezava: »OKOLJE«, 

»AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta 

in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) do 50 PE

Male komunalne čistilne naprave, ki nadomestijo 

pretočne greznice so lahko tipske, ki jih kupimo na trgu ali 

netipske, izvedene na licu mesta, v skladu s predpisanimi 

standardi.

Tipska MKČN manjša od 50 PE, je gradbeni proizvod 

izveden v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali 

drugim enakovrednim in mednarodno priznanim 

standardom. Za tipsko MKČN mora biti s strani dobavitelja uporabniku izdana izjava o lastnostih v skladu 

s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Iz izjave o lastnostih mora biti razvidno, da učinek čiščenja MKČN 

glede na parameter KPK dosega najmanj 80 %.

Netipska MKČN manjša od 50 PE je sestavljena iz enote za mehansko predčiščenje (npr. obstoječa 

pretočna greznica) in enote za nadaljnjo čiščenje odpadne vode. Pretočna greznica, ki služi kot enota za 

mehansko predčiščenje, mora ustrezati naslednjim pogojem:
3 3

ź njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m  na osebo, vendar ne manj kot 6 m ,

ź ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine 

pretočne greznice,

ź je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,

ź je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in

ź je uporabnik vključen v sistem rednega praznjenja greznice.

Tako izvedeno pretočno greznico morate nadgraditi s sistemom za nadaljnje čiščenje odpadne 

vode, kot je npr. filtracija ali infiltracija.
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OKOLJE IN PROSTOR

Pri tem je potrebno upoštevati:

ź pri odvajanju odpadne vode neposredno v vodotok mora biti enota za čiščenje izvedena v skladu s 

standardom SIST EN 12566-6 ali filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s 

standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom,

ź pri odvajanju odpadne vode posredno v podzemno vodo (ponikanje), 

mora biti enota za čiščenje izvedena v skladu s SIST EN 12566-6 ali sistema 

za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim 

enakovrednim in mednarodno priznanim standardom.

Primer netipske MKČN je npr. rastlinska čistilna naprava. Za netipske MKČN 

velja, da vrednost KPK (kemijska potreba po kisiku) na iztoku ne sme presegati 

vrednosti 200 mg/l.

Ali je za vgradnjo MKČN potrebno soglasje?

Pred vgradnjo MKČN oziroma nadgradnjo obstoječe pretočne greznice je potrebno pridobiti soglasje 

Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. Na vodovarstvenih in erozijskih področjih ter v primeru iztoka odpadne 

vode iz MKČN v vodotok, pa tudi vodno soglasje Direkcije RS za vode. V soglasju se vam navedejo vse 

predpisane zahteve, ki so potrebne za pravilno delovanje MKČN. Določi se lokacija MKČN in lokacija ter 

način odvajanja odpadne vode iz MKČN. Gradbenega dovoljenja za vgradnjo MKČN ne potrebujete.

Na kaj moramo biti pozorni

V kolikor ste se odločili za nakup tipske MKČN preverite :

ź kapaciteto (velikost) MKČN. Običajno velja 1 PE = 1 oseba. Smiselno pa je preveriti tudi porabo vode. 

Običajno je 1 PE računana na porabo vode 150l/osebo na dan. V kolikor je vaša mesečna poraba vode 
3večja kot 4,5 m  na osebo, je to potrebno upoštevati pri velikosti MKČN,

ź ali so podana navodila za vgradnjo in obratovanje MKČN,

ź ali je podana dolžina garancijske dobe in ali je zagotovljen servis naprave,

ź ali je zagon MKČN vključen v ceno,

ź ali ima MKČN ustrezno Izjavo o lastnostih.

Pri izbiri netipske MKČN je potrebno pripraviti dokumentacijo, pri kateri je glede na število uporabnikov 

razvidna velikost greznice, površina (npr. rastlinske ali lagunske čistilne naprave), način izvedbe (zagotovljena 

vodotesnost), itd. MKČN mora biti zaključena z jaškom za vzorčenje očiščene vode (velja za tipsko in 

netipsko MKČN).

Kaj storiti po vgradnji?

Lastnik mora MKČN prijaviti izvajalcu javne službe najkasneje 15 dni po vgradnji. Ob prijavi prejmete 

nadaljnja navodila glede izvedbe prvega monitoringa in znižanja plačila okoljske dajatve. Prav tako se je 

mogoče prijaviti na razpis sofinanciranja gradnje MKČN, ki ga vsako leto objavi Občina.

Ali je dovoljena vgradnja MKČN na področju aglomeracij?

Izjemoma se lahko dovoli vgradnja MKČN tudi na področju aglomeracije, v kolikor priključitev na javno 

kanalizacijo ni mogoča. V tem primeru morajo parametri na iztoku MKČN dosegati predpisane vrednosti, ki 

veljajo za področje aglomeracije v kateri se nahaja stavba.

Dodatne informacije:

V kolikor želite glede vgradnje MKČN prejeti dodatne informacije, lahko zastavite vprašanja na elektronski 

naslov:  ali . Pokličete nas lahko na telefonsko številko: info@komunala-slb.si jerneja.zorko@komunala-slb.si

02 80 55 416 (Petra Keršič). Če MKČN že imate in le te še niste prijavili na Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o. 

vas prosimo, da oddate zahtevana dokazila za prijavo, saj se vam v tem primeru zniža obračun za okoljsko 

dajatev. Informacije za prijavo MKČN dobite na telefonski številki: 02 80 55 416 (Petra Keršič) ali 

elektronskem naslovu:  in spletni strani: petra.kersic@komunala-slb.si

http://www.komunala-slb.si/uploads/1/3/5/4/13544879/vloga_za_izdelavo_ocene_mkcn-5-3.pdf .

mailto:info@komunala-slb.si
mailto:jerneja.zorko@komunala-slb.si
mailto:petra.kersic@komunala-slb.si
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GRADNJA PODVOZA POLJČANE

Rok za dokončanje del: april 2019.
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OKOLJE IN PROSTOR

NAČRT PODVOZA POLJČANE
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OKOLJE IN PROSTOR

GRADNJA OBVOZNICE / NADVOZA SPODNJA BREŽNICA
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OKOLJE IN PROSTOR
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OKOLJE IN PROSTOR

INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA

Rekonstrukcija JP - Stanovsko / Košič

Rekonstrukcija JP - Tovarniška ulica

Rekonstrukcija JP - Prekomorske / Šlandrove brigade Rekonstrukcija JP - Ulica 9. maja / Lesnika
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Prepust / iztočna glava - Krasna / Lesnika Ureditev pločnika - Bistriška cesta

Poglobitev pločnikov -

Prvomajski trg
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Dela na javnih poteh, ki bodo opravljena še v letošnjem letu:

NAČRTOVANE INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA ZA LETO 2018
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI

ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNICE IN RAZSVETLJAVE V 

OSNOVNI ŠOLI S TELOVADNICO

Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas in konzorcij družb PETROL, 

Slovenska energetska družba, d.d. ter PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., smo 7. 6. 2018 podpisali 

pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb.

Projekt »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občin Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. 

goricah, Trnovska vas« obravnava izvedbo celovite energetske sanacije petih objektov z vzpostavitvijo 

sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega 

partnerstva. 

Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali 

višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku 

pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. 

Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo 

vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Občina Poljčane v projekt vključuje energetsko sanacijo Osnovne šole Kajetana Koviča s 

telovadnico.  Ukrepi sanacije so:

1. Energetsko upravljanje objektov.

2. Prenova primarnega vira toplote – vgradnja toplote črpalke.

3. Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.

4. Energetska sanacija prezračevanja telovadnice.

5. Menjava stavbnega pohištva telovadnice.

6. Prenova razdelilca – sekundarni del.

7. Prenova notranje razsvetljave objektov.

Investicijska vrednost ukrepov za Občino Poljčane znaša 405.629,50 €, od tega bo projekt v višini:

ź 162.251,80 € (40%) sofinanciran  iz kohezijskih sredstev, 

ź 203.220,38 € (50,1%)  iz sredstev zasebnega partnerja in 

ź 40.157,32 € (9,9%) iz lastnih sredstev.

V okviru investicije je predvidena toplotna izolacija škatle pregradne zavese na podstrešju telovadnice, 

zamenjava nekaterih elementov stavbnega pohištva na ovoju telovadnice z vgradnjo senčil, sanacija 

toplotnih mostov ob vhodih v telovadnico, odstranitev toplotno neučinkovite steklene stene na enem 

izmed vhodov v telovadnico, prenova primarnega vira toplote, vgradnja termostatskih ventilov, 

energetska sanacija prezračevanja telovadnice in prenova notranje razsvetljave. Prav tako je predvidena 

sanacija prezračevanja telovadnice z novim klimatom. 
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Načrtovana je zamenjava primarnega vira ogrevanja z vgradnjo toplotne črpalke – geosonde za 

ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, skupaj z zalogovnikom toplote in cevno povezavo z 

razdelilcem. Obstoječa kotla sta predvidena za odstranitev, za pokrivanje vršnih potreb vrtca pa se v 

kotlovnico namesti nov kotel. 

Predvidena je zamenjava energetsko neučinkovitih sijalk z energetsko učinkovitimi LED izvori in 

vgradnja senzorjev za prižiganje svetil, kjer to omogočajo že izvedene instalacije.

Dela se bodo izvajala v času od junija 2018 do novembra 2018.

Projekt bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 

obdobje 2014 – 2020 Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne 

perspektive 2014 - 2020. 

Klavdija Majer, mag. jav. upr.

Svetovalka za družbene dejavnosti
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica smo z 11. 04. 2018 začeli z nadgradnjo 

zdravstveno-vzgojnega programa. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Center je namenjen ljudem, ki so kakor koli ogroženi zaradi življenjskega sloga, 

kroničnih nenalezljivih bolezni ali težav z duševnim zdravjem. Tako so 

zainteresiranim uporabnikom na voljo številne brezplačne delavnice in 

individualna svetovanja glede telesne dejavnosti, zdrave prehrane, tveganega 

pitja alkohola, opuščanja kajenja, življenja s sladkorno boleznijo, sproščanja in obvladovanja stresa ter 

spoprijemanja s tesnobo in z depresijo. Vse storitve so za udeležence brezplačne, saj jim pripadajo iz 

pravic osnovnega  zdravstvenega zavarovanja. 

V  C e n t r u  z a  k re p i t ev  z d ra v j a 

Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica 

udeleženci  pridobijo  strokovno 

podporo, ustrezne informacije in 

znanja, predvsem pa oblikujejo stališča, 

osvojijo veščine in pridobivajo nove 

vedenjske vzorce za bolj zdrav način 

življenja ter krepitev duševnega zdravja. 

Po tej poti lahko napredujejo in se 

opolnomočijo, sčasoma v svoje življenje 

vnesejo tudi kakšno dolgotrajno 

spremembo glede opuščanja tveganih 

navad. Če pa so že bolni (na primer 

bolniki s sladkorno boleznijo, z visokim holesterolom ali z visokim krvnim pritiskom), lahko z izkušnjami 

in znanji iz delavnic s kronično boleznijo lažje živijo. 

KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DELAVNIC

Kratke delavnice (so enkratne in trajajo 90 minut):

ź ZDRAVO ŽIVIM – pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih 

bolezni;

ź ZVIŠAN KRVNI TLAK – znanja in veščine za obvladovanje zvišanega krvnega tlaka;

ź ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI – znanja o nastanku holesterola in pomenu ciljnih ter mejnih vrednosti 

krvnih maščob za zdravje; 

ź ZVIŠAN KRVNI SLADKOR – znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo;

ź SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 – znanja o sladkorni bolezni tipa 2; 

ź ALI SEM FIT – preizkus telesne zmogljivosti, učenje nordijske hoje, svetovanje o ustrezni telesni 

dejavnosti;

ź TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE/STAREJŠE – ocena telesne pripravljenosti in 

svetovanje o ustrezni telesni dejavnosti;

ź TEHNIKE SPROŠČANJA – osnovne značilnosti sproščanja in preizkus treh različnih tehnik sproščanja.

Kolektiv Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica
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Poglobljene delavnice (so večkratne in trajajo več tednov):

ź ZDRAVO JEM – znanja o pomenu prehrane za zdravje in 

veščine za postopno uvajanje sprememb v  prehranjevanje;

ź GIBAM SE – ocena telesne pripravljenosti in znanje ter 

veščine za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst telesne 

dejavnosti;

ź ZDRAVO HUJŠANJE – znanje in veščine za spreminjanje 

prehranskih ter gibalnih navad in podpora v procesu 

hujšanja in pri vzdrževanju zdravega življenjskega sloga;

ź S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE – znanja o SB 

tipa 2 in veščine za postopno uvajanje sprememb v vaše 

vsakdanje življenje;

ź SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA – informacije in strokovna 

podpora pri  opuščanju kajenja;

ź INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA – 

informacije in podpora pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj 

tveganega pitja alkohola oz. abstinence;

ź SPOPRIJEMANJE S STRESOM – značilnosti doživljanja stresa, vzroki zanj in načini njegovega 

obvladovanja; 

ź PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO – osnovne značilnosti tesnobe, vzroki zanjo in potek ter 

načini zdravljenja in znanja ter veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje 

počutje;

ź PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO – osnovne značilnosti depresije, vzroki zanjo in potek 

ter načini zdravljenja in znanja ter veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje 

počutje.

V Centru za krepitev zdravja si želimo prispevati h krepitvi javnozdravstvenega poslanstva Zdravstvenega 

doma tako, da se bomo povezovali  z drugimi službami v Zdravstvenem domu, aktivno sodelovali s 

partnerji v lokalnem okolju, se odzivali na potrebe lokalnega prebivalstva, načrtovali in izvajali aktivnosti 

promocije zdravja ter skrbeli za vključevanje (ranljivih) oseb v preventivne programe. Opaziti je tudi, da 

smo zbudili zanimanje ljudi za naše programe. V primerjavi s preteklo organiziranostjo, novi koncept dela 

vključuje tudi skupine ljudi, za katere so bile nekatere zdravstvene storitve težje dostopne.

S tem, ko smo razširili program Zdravstveno vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja, smo 

oplemenitili tudi naš kader. Obstoječemu kadru (diplomirana medicinska sestra, univerzitetni diplomirani 

psiholog in fizioterapevt) se je pridružil še diplomirani dietetik, univerzitetno diplomirani kineziolog, 

zdravnik pediater ter zobna preventiva.

Potrebno je omeniti in tudi poudariti, da se Center za krepitev zdravja nenehno promovira v vseh medijih: 

radio, časopis, internet (Facebook, kjer vas redno obveščamo o morebitnih delavnicah), prav tako so naše 

delavnice objavljene na spletni strani zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.  Vsak delovni dan smo 

dosegljivi osebno v drugem nadstropju Zdravstvenega doma v prostorih Centra za krepitev zdravja. Prav 

tako bomo veseli Vašega klica na telefonsko številko:  02 843 27 19 ali 041 682 288 ali na spletnem 

naslovu: silvija.lunder@gmail.com.

Veselimo se srečanja z vami!

Silvija Lunder,dipl. m. s., vodja Centra za krepitev zdravja

mailto:silvija.lunder@gmail.com
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UČILNICA V NARAVI, NOVA PRIDOBITEV VRTCA STUDENICE

Nenehne spremembe v našem okolju in številni drugi okoljski problemi, ki se pojavljajo kot ključni izzivi 21. 

stoletja, zahtevajo drugačne pristope reševanja le-teh. Pri tem ima eno izmed ključnih vlog vzgoja in 

izobraževanje za trajnostni razvoj in tega se zelo zavedata tudi vzgojiteljici enote Vrtca Otona Župančiča 

Slovenska Bistrica v Studenicah.

Studenice so izjemno bogate tako z naravnimi, kot tudi zgodovinsko-kulturnimi znamenitostmi, zato se 

vzgojiteljice v Vrtcu Studenice še posebej trudijo to bogastvo približat otrokom in njihovim družinam. V tem 

letu so se odločile, da pod vodstvom vodje enote Vrtca Studenice Klavdije Čoh uredijo t.i. Učilnico v naravi, s 

pomočjo katere se bodo otroci in starši ter ostali zainteresirani učili o pomembnosti narave v našem 

življenju.

Otrokovo okolje je zaradi hitrega načina življenja staršev omejeno predvsem na dom, okolico doma in vrtec. 

Omenjena okolja so za otroka zelo zanimiva. Otrok je nagnjen k odkrivanju, raziskovanju in spoznavanju 

novih stvari, zato je nastala ideja o »Učilnici v naravi«, kjer bodo otroci lahko razvijali različna čutila: 

ź  sluh preko glasbenih instrumentov,

ź  tip preko čutne poti, 

ź  vonj preko zeliščnih gred,

ź  okus preko visokih gred in

ź  vid v kozolcu.

„Učimo se s čutili.“
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Del učilnice predstavlja kozolec, manjša replika slovenskega kozolca, kjer se bodo izvajale različne 

dejavnosti, kot so evalvacija, eksperimenti, načrtovanje, sušenje zelišč iz zeliščnih gred, sušenje pridelkov iz 

visokih gred, druženje s prijatelji, starši, svojci,...

Vrednost projekta znaša 5.000,00 € in ga v celoti financira Občina 

Poljčane, svoj prispevek v delu pa so dali tudi lokalni obrtniki in starši 

otrok iz vrtca Studenice. Otvoritev nove pridobitve bo ob dnevu 

odprtih vrat Vrtca Studenice,  31. 8. 2018.

Klavdija Majer, mag. jav. upr.

Svetovalka za družbene dejavnosti



23
GLASILO OBČINE POLJČANE  //  2018

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

130. OBLETNICA DELOVANJA

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA POLJČANE

Gasilsko društvo Poljčane je bilo ustanovljeno kot »požarna bramba« 

3. februarja 1888. V drugi polovici 19. stoletja je čez naše kraje stekla 

železnica, ki je prinesla velike spremembe, zgrajenih je bilo več stanovanjskih 

in gospodarskih objektov, ki so jih potencialno ogrožali požari in 

elementarne nesreče, predvsem poplavljanje reke Dravinje, kar je bil povod za ustanovitev društva.

Društvo se je začelo opremljati z najosnovnejšo opremo in skozi različna časovna obdobja združevalo 

operativne in podporne člane. Z razvojem družbe so se v društvu vedno znova in znova ter vse do 

danes, kazale potrebe po gasilski opremi in gasilskem znanju. Od preproste tehnične opreme se je 

društvo opremljalo tudi z oblačili, ki so nudila 

zaščito gasilcem pred škodnimi vplivi, ki so 

bili posledica nesreč in požarov. Sledili so 

nakupi ročnih brizgaln, prevoznih brizgaln, 

vozov za prevoz cevi, lestev, itd. Leta 1927 je 

bila kupljena prva prevozna motorna 

brizgalna Rosenbauer, leta 1930 pa prvo 

Gasilsko orodno vozilo FIAT.

O p r e m l j a n j e  d r u š t v a  i n 

pridobivanje  č lanstva  ter 

izobraževanja članov gasilskega 

društva je potekalo vse do 

današnjih dni, ko PGD Poljčane 

na osnovi sklenjene pogodbe 

opravlja naloge zaščite in 

reševanja v občini Poljčane. 

Gasilsko društvo razpolaga z 

gasilskimi vozili in opremo, ki so 

osnova za izvajanje intervencij 

ob nesrečah in požarih. V 

voznem parku imamo majhno 

pove l jn i ško  voz i lo ,  k i  ga 

uporabljamo tudi za posredovanja ekipe prvih posredovalcev v primeru zastoja srca, vozilo za prevoz 

moštva in za gašenje požarov ter za ostale vrste reševanja tri gasilska vozila s cisternami. Omenjena 

vozila so opremljena skladno s tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije. 

3. februarja 2018 smo prav na datum, ko je bilo naše društvo ustanovljeno, imeli svoj 130. občni zbor. 

Na ta dan je bilo v društvo vključenih 106 članov in 31 članov podmladka. Operativno enoto sestavlja 

43 gasilcev, ki so ustrezno opremljeni in izobraženi za posredovanja.

Prva prevozna brizgalna 1927

Gasilci PGD Poljčane 1927
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Naša  naloga  je  tudi  skrb  za 

prihodnost, zato načrtno delamo z 

mladimi gasilci, ki se vključujejo v 

naše društvo.  Imamo sprejet 

srednjeročni plan nabave gasilske 

opreme in tehnike ter redno skrbimo 

za izobraževanje ter obnavljanje 

znanja naših operativnih članov, kar 

n a m  z a g o t a v l j a  u s p e š n o 

posredovanje ob nesrečah in 

požarih, ki jih je bilo v zadnjem 

desetletju skupaj 199.

Izhajajoč iz naših načrtov in potreb lahko z veseljem oznanimo, da bomo letos v naš vozni park dodali 

novo gasilsko vozilo – hidravljično reševalno ploščad. Karakteristike ploščadi nam bodo omogočale 

izvajanje gašenja in reševanja iz višin do višine 28 metrov, predvsem pa;

ź hitrejši dostop in neposredno gašenje objektov iz košare – ploščadi,

ź dostop za gašenje in reševanje iz visokih zgradb etažnosti nad P+2  – trenutno smo glede na dolžino 

gasilskih lestev omejeni na objekte do višine P+2,

ź omogočeno gašenje iz večje razdalje, ko zaradi nevarnosti sevanja in plinov ne bo možen dostop do 

objekta,

ź možnost reševanja iz globin direktno iz košare – ploščadi,

ź možnost reševanja ponesrečenih in ujetih v ruševinah,

ź hitra in učinkovita sanacija poškodb streh objektov ob neurjih, točah in vetrolomih,

ź hitrejše in lažje odklanjanje polomljenega drevja in vej ob nastanku žledu,

ź reševanje živali iz dreves, dimnikov, ostrešij ipd.,

ź manjša izpostavljenost gasilcev in reševalcev pri gašenju ter reševanju.

Našteto bo zagotovo pomenilo veliko večjo varnost občanov ob nesrečah in hitrejšo normalizacijo 

življenjskih pogojev ter vzpostavitev delovanja infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah.

Vozila in gasilski dom leta 2018
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Izkoristil bom priložnost, da se zahvalim vsem podpornikom našega društva, ki nam na kakršenkoli 

način pomagajo in z nami sodelujejo. Posebna zahvala gre Občini Poljčane, županu in občinskemu 

svetu, ki nam zagotavljajo finančna sredstva in so prepoznali naša prizadevanja po moderni in kvalitetni 

opremi za potrebe našega delovanja – v dobro vseh nas, ki živimo in bivamo v našem kraju.

Pred nami je praznovanje 130. obletnice, ki jo bomo obeležili z slavnostno sejo 21. septembra 2018 ob 

18. uri v telovadnici OŠ Poljčane. Naslednji dan, 22. septembra, bomo v okviru praznovanja izvedli 

gasilsko parado, ki se bo začela ob 15. uri in bo potekala od železniške postaje do gasilskega doma 

Poljčane. Sledila bo osrednja proslava, na kateri bomo namenu predali tudi prej omenjeno novo 

gasilsko reševalno ploščad, vse skupaj pa zaključili z gasilsko veselico. Vabimo vse krajane, da z nami 

praznujejo in se udeležijo omenjenih prireditev.

Za zaključek pa še slogan, ki smo ga posvetili naši obletnici in zapisali na začetku leta 2018.

Obdobje 1888 – 2018

VČERAJ - ponosni smo na svojo zgodovino in delo ter dejanja naših gasilskih predhodnikov

DANES – v duhu gasilstva zavzeto in odgovorno opravljamo gasilske naloge

JUTRI – vzgajamo mlade gasilce in imamo jasne cilje za prihodnost

Dušan Vižintin, VKGČ

predsednik PGD Poljčane

Člani PGD Poljčane leta 2018
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Občina Poljčane je januarja 2017 po simbolični ceni 660,00 € odkupila kulturno zgodovinski objekt Kozolec 

Čreti  (EŠD št. 7051) v Zg. Poljčanah izključno in samo z namenom, da se objekt ohrani in obnovi, saj 

predhodni lastniki niso dovolili niti najnujnejših zaščitnih ukrepov. 

Naročili smo dokumentacijo projekta za obnovitveno-vzdrževalna dela in DIIP dokumentacijo, ki jo je 

potrdil tudi Občinski svet. Investicijo smo vnesli v NRP proračuna Občine Poljčane za leto 2017 in 2018 z 

namenom, da se objekt ustrezno obnovi in ohrani. S projektom smo se prijavili na razpis Ministrstva za 

kulturo za sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških del. Ministrstvo za kulturo je zahtevalo 

pravnomočno gradbeno dovoljenje kljub temu, da investicija zajema vzdrževalno gradbeno-obrtniška 

dela. Od slednjega niso odstopali! Občina v kratko določenem roku ni imela nobene možnosti pridobiti 

gradbenega dovoljenja in posledično smo prejeli negativno rešeno vlogo. S tem je država oz. Ministrstvo 

za kulturo pokazalo kakšen skrajno birokratski odnos ima do kulturne dediščine. 

V naših nadaljnjih prizadevanjih po ohranitvi kulturne 

dediščine smo oblikovali  poseben projekt z naslovom »Po 

poteh naravne in kulturne dediščine« katerega osnovni 

namen je bil obnova omenjenega kozolca z dodatnimi 

vsebinami v obsegu, da je projekt ustrezal pogojem za 

prijavo na razpis LAS-a za sofinanciranje projekta iz sredstev 

CLLD, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Prijava na omenjeni razpis je potekala istočasno kot prijava 

na razpis Ministrstva za kulturo. Na oba razpisa smo se 

prijavili, ker smo želeli projekt realizirati in pridobiti sredstva 

sofinanciranja.  

Tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano smo dne 20. 3. 2018 prejeli negativno odločbo. 

Vlogo so zavrgli, ker ob vložitvi prijave ni bilo priloženega 

pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

Na prejeto odločbo smo se pritožili in dne 29. 5. 2018 prejeli 

odločbo, s katero se pritožba zavrne. Zaradi dolgotrajnih 

postopkov reševanja vlog, smo realizacijo projekta morali 

prenesti iz leta 2017 v leto 2018, saj se projekt ni smel 

realizirat do izdaje odločbe Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

Med tem časom smo si prizadevali, da bi ostrešje objekta 

zaščitili z zaščitno folijo, vendar nismo našli izvajalca, ki bi  bil 

pripravljen izvesti omenjeno storitev, saj je streha tako 

dotrajana, da ni varno hoditi po njej, okolica objekta ima 

neutrjeno površino na katero ustrezna vozila z varovano košaro ne morejo dostopati. 

K projektu smo pristopili celovito in z namenom, da se izvedejo obnovitveno-vzdrževalna dela z 

dolgotrajnim učinkom, za kar smo pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE 

Maribor, na obeh državnih naslovih pa naleteli na  birokratske ovire. Naj omenim, da smo za Kozolec Čreti 

(EŠD št. 7051), ki na dotični lokaciji stoji že od  sredine 19. stoletja, morali pridobiti gradbeno in uporabno 

dovoljenje ter dokazati, da se objekt ni v ničemer dogradil, nadgradil, rekonstruiral. 

MAČEHOVSKI ODNOS DRŽAVE DO KULTURNOZGODOVINSKEGA 

SPOMENIKA KOZOLCA ČRETI V ZG. POLJČANAH
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Za piko na i pa smo od Inšpektorata RS za kulturo in medije, ki sodi pod okrilje Ministrstva za kulturo dne 

25. 5. 2018 prejeli obvestilo, s katerim Občino pozivajo, da nemudoma oz. v roku 30 dni pristopimo k 

izvedbi nujnih vzdrževalnih del na objektu.

S ponovno prijavo na javni razpis LAS –a bomo poskušali pridobiti sredstva Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano in projekt realizirati v letu 2019, saj si želimo, da se ta edinstven toplar v našem 

okolju ohrani.

Ocenjena vrednost projekta »Po poteh naravne in kulturne dediščine« znaša 81.928,00 € za katerega 

imamo v proračunu zagotovljena lastna sredstva v višini 25.131,00 €. 

Klavdija Majer, mag. jav. upr.

Svetovalka za družbene dejavnosti
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Slovenija je lepa, še posebno veliko 

lepote pa se je strnilo na majhnem 

koščku naše dežele, ki ga geografsko, 

naravovarstveno in umetnostno 

poimenujemo z imenom Boč. V ozki 

dolinici ob severnem vznožju Boča, 

ob kraškem izviru imenovanem 

Studenec  mi lost i  se  st iska jo 

Studenice.  Studenice leži jo  v 

Dravinjski dolini ob zajedi v Bočko 

pogorje ob izviru kraškega studenca, 

poznanega že  v  antiki .  Same 

Studenice pa so postavljene nekako 

takole: trg leži na dvignjenem robu 

doline, varen pred poplavami, in se 

razteza po dvignjenem flišnem robu. 

Stari del je poseljen ob dolinici 

Toplega potoka vse do Samostana. 

Na južni strani ga obdaja strmo 

pobočje Boča, zato so Studenice del 

leta brez sonca. 

Turistično društvo (TD) Samostan Studenice deluje že od leta 1998 in trenutno šteje 147 članov. Člani 

TD skozi vsa leta svojega delovanja skrbimo za urejenost v kraju, promocijo in prepoznavnost kraja ter 

občine. Sodelujemo tudi z drugimi TD občin Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica ter z ostalimi 

društvi, ki delujejo v kraju. Skrbimo za ohranjanje starih običajev (žganje apna, izdelava in žganje 

opeke, košnja sena na roko, mlačva žita, kožuhanje...) in pripravljamo prikaze le teh. Večino prikazov se 

opravi na kateri od tradicionalnih prireditev ali pa kot samostojna prireditev. Društvo se zavzema za 

povezanost in urejenost v kraju, organiziramo izobraževalne delavnice za male in velike, pripravljamo 

prireditve za vse generacije, 

razpisujemo razne natečaje ter 

povezujemo veliko skupnost 

ljudi oz. prostovoljcev. Skozi leto 

skrbimo za izobraževanje članov 

in se udeležujemo ter sode-

lujemo na več prireditvah v 

občini in izven nje. 

V zadnjih letih dajemo poudarek 

predvsem na izletniški turizem 

in kvaliteto tradicionalnih 

prireditev. Izmed odmevnejših 

uspešnih, večjih, vsakoletnih 

prireditev, ki pritegnejo v kraj 

ogromno ljudi, so vsekakor 

Žive jaslice  in Studeniški 

kulturni/poletni večer.

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA SAMOSTAN STUDENICE
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Med naše tradicionalne in zelo 

dobro obiskane prireditve pa 

uvrščamo tudi Grajski večer, 

Lucijin sejem v decembru in 

Gregorjevanje v marcu. Skozi celo 

leto organiziramo in sodelujemo na 

več kot 50-ih prireditvah. 

S prireditvami uspešno opozarjamo 

in predstavljamo širši javnosti 

občino Poljčane in Studenice, ki s 

Samostanom Dominikank, cerkvijo 

in izviri Toplega potoka, sodijo v 

sam vrh kulturno zgodovinskih 

spomenikov v državi.  

Letos obeležujemo 20. obletnico delovanja in če pod delovanjem društva v teh letih potegnemo črto, 

lahko brez skrbi rečemo, da smo dosegli veliko ciljev, realizirali marsikatero idejo, ohranili tradicijo 

prireditev, s svojim delom poskrbeli za prepoznavnost, nadgradili svoje znanje in najpomembnejše – 

ostali povezani in složni. Prav tako smo ponosni na to, da naši člani prihajajo iz različnih vasi, krajev in 

občin (Studenice, Krasna, Hrastovec, Novake, Modraže, Globoko, Brezje, Križeča vas, Spodnje in 

Zgornje Poljčane, Sestrže, Makole, Vrhole, Črešnjevec, Štatenberg, Stari Grad…) in da so v društvo 

včlanjene celotne družine. 

V zadnjih dveh letih delovanja pa se lotevamo velikega projekta in s tem uresničitev želje – imeti svoje 

prostore v kraju. Prostore si urejamo v zgradbi nekdanje šole v Studenicah. V šoli si želimo urediti 

društvene prostore, dodati turistične vsebine in stalne zbirke ter popestriti ponudbo kraja in občine, 

namenjeno širši populaciji ljudi z namenom razvoja enodnevnega turizma. S pomočjo občine Poljčane, 

ki je tudi lastnica stavbe, smo v zadnjem letu zamenjali stavbno pohištvo, uredili elektroinštalacije, 

vodovodne inštalacije in kanalizacijo, uredili tla, očistili prostore, odstranili dotrajano ogrevalno 

napeljavo... V letošnjem letu želimo prostore dokončati in konec leta ob otvoritvi novih prostorov 

obeležiti tudi 20. obletnico delovanja društva.

Kdor bi po dolgem in počez le enkrat prehodil to našo čudovito krajino in bi hodil po njej odprtih oči ter 

še bolj odprtega srca, bi nekoč mogoče dojel, zakaj ji pravimo domovina. In če bi dodobra spoznal 

številne naravne in kulturne spomenike, ki so jih v preteklosti preoblikovale naravne razvojne sile v 

skladnem sodelovanju z našimi predniki, bi celo razumel pomen varovanja in ohranjanja le-teh.

Maja Bračko

Predsednica TD Samostan Studenice
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Zelo svež je še spomin na mesec september 2012, ko 

smo z nekako mešanimi občutki optimizma in hkrati 

strahu pred neuspehom pripravljali otvoritev prostora za 

tržnico v Poljčanah. Od tega datuma dalje ni minila niti 

ena sama sobota, da prostora na stojnici ne bi 

zasedel vsaj eden od ponudnikov. 

Kljub začetnim ugibanjem, ali so Poljčane preveč ruralno 

območje, kjer vsak obdeluje kakšen košček vrta in si 

pridela lastne prehrambne produkte se je izkazalo, da je 

obisk tržnice vendarle postala stalnica marsikaterega 

občana, ki se redno vsako soboto sprehodi ob stojnicah in med lokalno ponudbo najde svoj kulinarični 

priboljšek. Zahvala gre v prvi vrsti seveda ponudnikom, ki tako že šesto leto vztrajajo prav vsako soboto, 

pa naj bo peklenski mraz, huda vročina, dež ali veter, praznik, dopust ali povsem običajna sobota. 

Iz začetnih treh, štirih, petih polnih stojnic, jih je danes v večini sobot zasedenih med 7 do 8, če je kakšna 

prireditev ali praznik pa temu primerno še več. Ponudniki so vsi iz lokalnega okolja, na stojnici pa 

ponujajo izdelke, ki jih pridelujejo sami, z lastnimi rokami, s tradicionalnimi znanji in izkušnjami. To so 

izdelki, ki poleg prehrambne in kalorične vrednosti v sebi nosijo dušo in izraz tistega, ki jih je pripravljal. 

So resnično pravi zakladi in nosijo tudi ime istoimenskega društva, ki jih povezuje; DRUŠTVO 

ZAKLADOV DRAVINJSKE DOLINE. In kaj vse najdemo med Zakladi Dravinjske doline? 

Kar nekaj izdelkov je odvisnih od sezone in letnega časa, skoraj skozi vse leto pa so na voljo: sveži 

rogljički, ocvirkovka, gibanica, zelenjava in sadje, zelišča, čaji in med, suhomesnati izdelki, namazi, vino, 

jabolčni in skutni zavitki, več vrst kruha iz krušne peči, testenine, mlinci, jušne zakuhe, jajca, kvačkani in 

pleteni izdelki, izdelki iz lesa, sezonsko še sadike rož in zelenjave in še kaj bi se našlo. 

Obisk tržnice ne pomeni le obisk »trgovine na prostem«, 

pač pa s podporo lokalnim ponudnikom in nakupom 

lokalnega izdelka puščamo za sabo še kako pomembne 

učinke, bodisi gospodarske, razvojne, na področju 

ohranjanja zdravja in druge.

Če kupujemo domače:

ź ohranjamo naše kmetije in podeželje,

ź odpiramo možnosti razvoja delovnih mest v Dravinjski 

dolini,

ź zadržujemo denar v lokalnem okolju,

ź omogočamo zdrav način prehranjevanja sebi in svoji 

družini ,

ź ohranjamo in širimo znanja domače obrti ter lokalna znanja pridelave domačih kulinaričnih dobrot,

ź oblikujemo samooskrbno regijo. 

Veliko vztrajnosti, volje, različnih prireditev, dogodkov in projektov je bilo potrebnih, da se je tržnica 

obdržala in razvila do te mere, kot jo vidimo danes. Poleg nakupa domačih izdelkov je to prostor 

sobotnega dopoldanskega druženja, priložnosti za pogovor ali morda za kakšno kavico v bližnjem 

lokalu. Škoda, če je še niste obiskali, zato vabljeni vsako soboto med 8. in 10. uro. 

Jelka Lovrenčič, org. posl. v gost.,

Strokovna sodelavka 

ŠESTO LETO TRŽNICE V POLJČANAH
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Občina Poljčane v okviru praznovanja občinskega praznika vsako leto podeljuje priznanja zaslužnim 

občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče 

in sedež v občini Poljčane, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo 

pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, 

humanitarnem, znanstvenem, vzgojno – izobraževalnem, športnem in drugih področjih. 

Predloge za prejemnike občinskih priznanj lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter 

druge organizacije in skupnosti. Vloge, ki prispejo na objavljen javni razpis obravnava 5 članska 

Komisija za nagrade in priznanja Občine Poljčane, ki sprejme sklep o predlogih kandidatov za podelitev 

priznanj, le tega pa na seji potrdi Občinski svet Občine Poljčane. 

In kdo so letošnji nagrajenci? 

Na osrednji občinski prireditvi, ravno na dan občinskega praznika, 2. junija 2018,  smo podelili dve 

Priznanji in eno Zahvalno listino Občine Poljčane. 

Prejemniki Priznanja Občine Poljčane za 20-letno delovanje na področju kulture in udeležbo na 

številnih prireditvah, festivalih, revijah in tekmovanjih so Tamburaši Kavkler.

Za večletno prostovoljno delo na področju lokalnega in turističnega razvoja ter ohranjanja kulturne in 

naravne dediščine je Priznanje Občine Poljčane prejel Jože Marzidovšek.  

Zahvalno listino Občine Poljčane, kot najvišje podeljeno priznanje v letu 2018 je prejelo 

Prostovoljno gasilsko društvo Poljčane za dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gasilstva in 

nesebičnega nudenja pomoči potrebnim. 

PREJEMNIKI OBČINSKIH IN ŠPORTNIH PRIZNANJ ZA LETO 2018

Prejemniki občinskih priznanj

Z leve: Laura Slatenšek (podpredsednica PGD) in Igor Brajlih (poveljnik PGD), Jože Marzidovšek, 

Stane Kovačič (župan) in Tomaž Kavkler
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V drugem sklopu podelitev smo z nazivi: perspektivni športnik/športnica, naziv najboljše ekipe in naziv 

najboljše športnice nagradili še kandidate, ki so skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj 

športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane v prijavi na javni razpis utemeljili športne dosežke v 

letu 2017 in s tem pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini. 

Naziv perspektivni športnik/športnica so prejeli: 

ź Urban Kodrič za športne uspehe v atletiki, 

ź Nuša Majer za športne uspehe v atletiki,

ź Mia Kurež za športne uspehe v atletiki,

ź Katarina Marzidovšek za športne uspehe na področju plesa. 

Priznanje za nominacijo za pridobitev naziva najboljša 

športnica je prejela Tina Lešnik, za odlične uspehe na 

atletskih tekmovanjih.

Naziv najboljše športnice je ponovno prejela naša 

odlična atletinja, državna reprezentantka, Saša Babšek. 

Podelili smo tudi priznanje za nominacijo za pridobitev 

naziva najboljše ekipe v letu 2017. Ekipi šah, F 12, 

Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane in naziv 

najboljše ekipe Košarkarski ekipi Osnovne šole 

Kajetana Koviča Poljčane, kategorija starejši dečki za 

športne dosežke v košarki v letu 2017. 

Vsem prejemnikom občinskih 

in športnih priznanj iskrene 

čestitke in veliko uspeha na 

nadaljnji poti. 

Jelka Lovrenčič, org. posl. v gost.,

Strokovna sodelavka

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Najboljša športnica - Saša Babšek

Prejemniki športnih priznanj
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI

INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2017
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Občina Poljčane je v letu 2017 dosegla 3,3 mio EUR prihodkov in 2,7 mio EUR odhodkov in ustvarila za 

671.354 EUR presežka. Proračunski presežek je bil zmanjšan v višini 241.298 EUR in predstavlja 

odplačane dolgoročne kredite v letu 2017 (Tabela 1). Ostanek proračunskih sredstev v višini 516.390 

EUR, ki se je prenesel v proračunsko leto 2018, predstavlja sredstva, zbrana iz okoljske dajatve za 

obremenjevanje okolja iz naslova odpadnih voda in so namenjena za izgradnjo kanalizacije ter čistilne 

naprave.

FINANCE

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2017

Tabela 1   Podatki o najetih dolgoročnih kreditih Občine Poljčane

Vir: Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2017

PRIHODKI

Največ prihodkov v letu 2017 je bilo zbranih iz naslova dohodnine, ki predstavlja največji in 

najpomembnejši vir prihodkov. Je tudi najbolj stabilen vir financiranja, ki se s strani države nakazuje v 

občinske proračune sorazmerno enkrat na teden. Prihodki so prikazani v tabeli 2 glede na strukturo v 

letu 2017.
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FINANCE

Tabela 2   Podroben prikaz prihodkov v letu 2017 

Vir: Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2017
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ODHODKI

Na področju proračunske porabe bomo predstavili nekaj področij, kjer so bili izdatki največji. 

Občina Poljčane je v letu 2017 največ svojih sredstev namenila za področje IZOBRAŽEVANJA, 

in sicer v višini 730.425 EUR za:

ź varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini 548.155 EUR (največji delež predstavlja razlika v ceni med 

ceno programov in plačili staršev v višini 478.440 EUR),

ź sofinanciranje funkcionalnih stroškov, stroškov vzdrževanja, nakup opreme, dodatnih programov v 

Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane v višini 96.403 EUR in subvencioniranje šole v naravi v višini 

2.450 EUR,

ź prevozi šoloobveznih otrok, v skladu s predpisi in izdanimi odločbami, v Osnovno šolo Kajetana 

Koviča Poljčane, Osnovno šolo Minke Namestnik Sonje in Center za sluh in govor Maribor v višini 

57.956 EUR,

ź občinske štipendije v višini 24.462 EUR,

ź sofinanciranje stroškov zaposlenih in stroškov vzdrževanja Glasbene šole Slovenska Bistrica v višini 

15.500 EUR,

ź sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle Ljudske univerze Slovenska Bistrica v višini 

1.000 EUR.

Naslednje področje, kamor je bilo namenjenih 436.358 EUR, je področje PROMETA IN PROMETNE 

INFRASTRUKTURE. Sredstva so bila porabljena za:

FINANCE
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Na področju LOKALNE SAMOUPRAVE je bilo porabljenih 367.911 EUR proračunskih sredstev. 

Sredstva so bila porabljena za:

ź plače zaposlenih v občinski upravi, režijskem obratu in medobčinskem inšpektoratu ter redarstvu v 

višini 269.726 EUR,

ź funkcionalni stroški občinske stavbe in stavbe RCN v višini 44.618 EUR,

ź vzdrževanje in nakup računalniške in druge opreme v višini 27.804 EUR,

ź materialni stroški medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 8.471 EUR,

ź članstvo pri združenjih občin, delovanje regionalne razvojne agencije in lokalne akcijske skupine v 

skupni višini 4.896 EUR.

Na področju PROSTORSKEGA PLANIRANJA IN STANOVANJSKO KOMUNALNE DEJAVNOSTI je bilo 

porabljenih 233.151 EUR proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za:

Na področju ŠPORTA IN KULTURE je bilo porabljenih 210.957 EUR proračunskih sredstev. Sredstva so 

bila porabljena za:

ź programe športnih društev in vzdrževanje športnih objektov v višini 95.885 EUR,

ź programe kulturnih društev, zveze in sklada kulturnih društev ter dejavnosti Knjižnice Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica v enoti Poljčane v skupni višini 93.937 EUR,

ź sofinanciranje ureditve odvodnjavanja na cerkvi Sv. Treh Kraljev v Studenicah v višini 15.000 EUR,

ź drugi manjši izdatki.

Na področju SOCIALNEGA VARSTVA, kjer je bilo porabljenih 193.845 EUR proračunskih sredstev, je 

bilo največ sredstev porabljenih za:

FINANCE
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Poraba na ostalih področjih je prikazana v tabeli 3. Bolj podroben vpogled o porabi proračunskih 

sredstev na drugih področjih si lahko ogledate na spletni strani:

https://www.poljcane.si/obcinakat/proracun/

FINANCE

Tabela 3   Poraba proračunskih sredstev v letu 2017 po področjih 

Vir: Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2017

Pripravila: Katja Pepelnak, dipl. ekon

https://www.poljcane.si/obcinakat/proracun/
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

ONESNAŽENJE CEST IN NEPRAVILNA RAZDALJA PRI ORANJU

Onesnažene ceste so še posebej nevarne za voznike, kadar so mokre. Z namenom zagotavljanja prometne 

varnosti pozivamo kmetovalce in voznike tovornih vozil, da so pri svojem delu pozorni na kakršnokoli 

onesnaženje javne ceste, ki bi bila posledica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih ali izvozih z gradbišč.  

Voznik je dolžan, preden se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi 

ter tako očiščen zapeljati na javno cesto. Zakon o cestah namreč v drugem odstavku 5. člena določa, da 

je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati. 

Za omenjeni prekršek je za posameznika predpisana globa 1000 €, za pravno osebo 4000 € in 

odgovorno osebo 1000 €.

Prav tako je potrebno kmetovalce opozoriti na 

posledice nedovoljenega oranja njiv v bližini javne 

ceste. Določba iz 5. člena Zakona o cestah 

prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 metre od roba 

cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto, ali na 

razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta 

vzporedno s cesto. Tudi za tovrstni prekršek je 

predpisana globa v višini 1000 EUR.  Pri tem je 

potrebno poudariti, da je potrebno za odmik 

upoštevati najmanj še bankino, bermo, naprave za 

odvodnjavanje (mulda, koritnica), nasip ali  vkop, ker 

vse to sestavlja cestno telo in vpliva na cesto, ki je del 

cestnega sveta. Na slikah je naveden primer 

pravilnega oranja, ki pri oranju upošteva odmik od 

cestnega telesa in ne samo od roba asfalta oziroma 

vozišča. 

Oranje kmetijske površine bližje od predpisane  

pomeni, da se poškoduje spodnji nosilni ustroj ceste. 

Posledica preorane njive preblizu bankine ali celo v 

cestišče je razpokanost asfalta, posedki robu 

prometnega pasu, spreminjanje trdnost bankin in 

s tem stabilnosti samih cest, kar precej skrajšuje 

življenjsko dobo cest. Zaradi premajhnih odmikov 

od cestnega sveta orači obračajo traktorje s 

priključki na cestnem svetu, ali celo na asfaltnem 

vozišču, s čemer povzročajo poškodbe bankin in 

onesnaženje vozišča.

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče 

izvesti tako, da ne bi ovirali in ogrožali prometa, ali 

posegali na cesto, Zakon o cestah v 27. členu 

dopušča možnost, da izvajalec del pred pričetkom 

izvajanja del upravljavca cest (Občino) zaprosi za 

soglasje. S tem soglasjem se določijo pogoji, pod 

katerimi se ta dela lahko opravijo, po potrebi se 

določi začasna označitev ovire na ali ob cesti z 

začasno prometno signalizacijo in dolžno ravnanje 

izvajalca del po tem, ko je z deli zaključil. 
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

PASJI IZTREBKI 

Na javnih površinah je pse potrebno imeti na povodcih, pasje iztrebke pa pospraviti.

Občani pri sprehajanju naletijo na pasje iztrebke, ki jih neodgovorni lastniki niso pospravili za 

svojimi kosmatinci. Redkost tudi niso neprivezani psi, ki se prosto sprehajajo in tekajo po javnih 

asfaltnih ter zelenih in drugih površinah v naseljih. Zakon o zaščiti živali predpisuje, da mora skrbnik 

psa, na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Za nadzor te 

določbe so pristojni policisti in občinski redarji.

Določbe Odloka o javnem redu in miru v občini Poljčane veljajo za vse osebe na območju občine. 

Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na njenem območju, kakor tudi osebe, ki niso njeni občani, so 

dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo, ali ovirajo drugih pri 

njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja, ali premoženja, spoštujejo 

javno moralo, skrbijo za privlačen videz v občini in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem 

odloku obvezna ali prepovedana. 

Ena izmed takšnih prepovedi je gotovo dejanje, ki se tiče lastnikov domačih živali, predvsem psov. 

Zaradi varstva občanov in premoženja ter z namenom varovanja zdravja in čistoče, je lastnikom 

domačih živali prepovedano voditi pse in druge domače živali na pokopališča, otroška igrišča, 

zelenice in dvorišča vzgojno-varstvenih ustanov in druge javne površine, kjer je z ustreznimi 

oznakami to prepovedano.

Lastniki psov so v primeru onesnaženja javnih asfaltnih, zelenih in drugih površin s pasjimi iztrebki 

dolžni te takoj odstraniti. Za kršitelje je predpisana globa. 

Medobčinsko redarstvo nadzora ne izvaja izključno z namenom sankcioniranja lastnikov psov, 

ampak njihovo ravnanje tudi spremlja in opozarja. 
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MERITVE HITROSTI V OBČINI POLJČANE

Prevelika, ali neustrezna hitrost je na slovenskih in tudi na evropskih cestah glavni dejavnik prometnih 

nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. V državah članicah Evropske unije je najmanj tretjina 

vseh najhujših prometnih nesreč povezana z dejavnikom hitrosti. 

Hitrost vožnje je pomemben dejavnik prometne varnosti, ki je neposredno povezana z močjo trčenja in 

njegovimi posledicami. Hitrost vožnje je hkrati povezana s tveganjem udeležbe v prometni nesreči, saj 

imajo vozniki pri visokih hitrostih manj časa za ustrezno reagiranje, kar posledično privede do več 

prometnih nesreč. 

Naloge občinskega redarstva zajemajo nadzor prometa v naseljih in občinskih cestah izven naselja. 

Občinski redarji pa imajo tudi pooblastilo za opravljanje nadzora prometa s samodejnimi merilnimi 

napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo. Meritve hitrosti izvajamo 

na odsekih občinskih cest in na odsekih državnih cest v naseljih, predvsem na območjih šolskih poti in v 

območjih naselij, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir zaradi 

pogostih prekoračitev hitrosti, ter drugih odsekih, kjer bi bila lahko, zaradi prekoračene hitrosti 

ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu. Omenjena mesta se določa tako na podlagi 

izkušenj policije ter občine kot občanov. 

Občinski redarji kršiteljem, ki prekoračijo dovoljeno hitrost, po pošti vročijo plačilni nalog. S plačilnim 

nalogom je izrečena globa za storjeni prekršek in določene kazenske točke, odvisno od višine 

prekoračitve hitrosti, v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa. S pravočasnim plačilom 

je mogoče polovično plačilo globe.

S tem želimo prispevati k prometni varnosti, saj namen redarstva in občine ni izrekanje sankcij. Želimo 

namreč, da bo čim več voznikov ravnalo v skladu s predpisi in ne bi prihajalo do prometnih nesreč.

Preventivni učinek je viden iz primerjave podatkov o meritvah izvedenih v letu 2017 z meritvami iz leta 

2018. Številko kršitev se je namreč zmanjšalo.

„Ne prehitevaj življenja. Hitrost ubija!"
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AKTUALNO

OBVESTILO O SPREMEMBI POSLOVANJA KRAJEVNEGA URADA POLJČANE 

V ČASU LETNIH DOPUSTOV

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici v času od 
9. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018 ne bosta poslovala zaradi koriščenja rednega letnega dopusta.

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska 
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

ź 02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali

ź 02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

ź Upravna enota ima uradne ure:

ź v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

ź v torek            od 8.00 do 15.00,

ź v sredo           od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

ź v petek           od 8.00 do 13.00.

JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

LAS DOBRO ZA NAS OBČIN MAKOLE, POLJČANE, RAČE – FRAM IN SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2018

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je na spletni strani https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/, v 
petek, 1. 6. 2018, objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, 
Rače – Fram in Slovenska Bistrica k prijavi predlogov operacij za izvajanje »Strategije lokalnega razvoja 
LAS Dobro za nas 2014-2020« za leto 2018.

Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija in vloga za prijavo operacije so objavljeni na 
spletni strani LAS Dobro za nas: https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/.

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja Razvojno 
informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica do 1. 10. 2018 ali osebno dostaviti med 
ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg 
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica najkasneje do 1. 10. 2018 do 12:00 ure.

MORDA NISTE VEDELI?

Dosedanja direktorica Občinske uprave Občine Poljčane, mag. Karmen Furman, je bila izvoljena za 
poslanko v Državnem zboru. Nadomestne zaposlitve ne bo. Nova direktorica, Renata Golob, izhaja iz 
dosedanje delovne sredine.

NEPLAČEVANJE NAJEMNIN IN UKREPI

Občina Poljčane je zoper najemnike neprofitnih najemnih stanovanj, kateri niso v skladu z najemno 
pogodbo plačevali najemnine za najeto stanovanje ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine, pričela 
izvršilne postopke na podlagi verodostojne listine. 

Osnovni namen Občine Poljčane je zagotoviti enakost najemodajalcev. Ker smo pri posameznikih izčrpali 
vse možne načine dogovarjanja poplačila zapadlih obveznosti, nimamo drugih možnosti, kot da z 
intervencijo sodišča s pomočjo prisilnih sredstev, le-to prisili vse dolžnike, da izpolnijo, kar dolgujejo 
upniku na podlagi verodostojne listine oz. na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za neprofitna 
najemna stanovanja. 

Najemniki so v skladu z najemno pogodbo dolžni poravnavati tudi vse stroške iz naslova obratovanja. Po 
Stanovanjskem zakonu in Stvarnopravnem zakoniku je lastnik odgovoren za stroške iz naslova 
obratovanja za najemnika subsidiarno, kar pomeni, da mora v primeru kadar najemnik ne poravna 
stroškov iz naslova obratovanja, te stroške poravnati lastnik, ta pa ima potem možnost regresivnega 
zahtevka zoper najemnika. V takšnem primeru je to nespoštovanje najemne pogodbe in bo pogodba o 
najemu prekinjena.
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VESELO PRAZNOVANJE 10. OBČINSKEGA PRAZNIKA

V začetku junija letos smo obeležili praznovanje 10. občinskega praznika naše Občine. Že v preteklih 

letih so iz strani občanov prihajale pobude in želje o nekoliko obsežnejšem praznovanju in izvedbi 

kakšnega širšega družabnega dogodka. In letos smo praznovali ter se veselili… 

AKTUALNO

V petek, 1. 6. 2018, smo se družili 

ob ritmih AKTUALOVE PUMPE.

V nedeljo, 3. 6. 2018, pa sta vse 

mlade in mlade po srcu razveselili 

ALENKA KOLMAN in PUJSA PEPA. 

V soboto, 2. 6. 2018, smo se 

zabavali s POSKOČNIMI MUZIKANTI.

Prizorišče pod šotorom pri Domu športa in kulture je bilo vse tri dni obiskano nad pričakovanji. 

Pozitivna energija med obiskovalci, pohvalen odziv in dobra udeležba so nas prepričali, da že kujemo 

nove načrte za prihodnje leto. 

SESTAVA OBČINSKE UPRAVE 20. 7. 2018:

Vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave:

ź Renata Golob, univ. dipl. prav.

ź tel.: 02/ 8029 229

ź e-pošta: renata.golob@poljcane.si

Tajnica funkcionarja V (I):

ź Renata Skerbiš, ekonom. teh.

ź tel.: 02/ 8029 220

ź e-pošta: obcina@poljcane.si

Tajnica funkcionarja V (I):

ź Anita Gajšek, ekonom. teh.

ź tel.: 02/ 8029 222

ź e-pošta: anita.gajsek@poljcane.si

Višja svetovalka za finance in računovodstvo:

ź Katja Pepelnak, dipl. ekon.

ź tel.: 02/ 8029 222

ź e-pošta: katja.pepelnak@poljcane.si

Svetovalka za družbene dejavnosti:

ź Klavdija Majer, mag. jav. upr.

ź tel.: 02/ 8029 290, 030 661 066

ź e-pošta: klavdija.majer@poljcane.si

Svetovalka za okolje in prostor:

ź Nataša Dvoršak, univ. dipl. inž. prom.

ź tel.: 02/ 8029 227, 040 669 667

ź e-pošta: natasa.dvorsak@poljcane.si

Kadrovnik VII/II (II):

ź Barbara Klajderič, mag. prav.

ź tel.: 064 270 707

ź e-pošta: barbara.klajderic@poljcane.si

Gradbeni nadzornik VII/1:

ź Vladimir Podvršnik, dipl. inž. grad.

ź tel.: 02/ 8029 225, 040 670 120

ź e-pošta: vlado.podvrsnik@poljcane.si

Finančnik VI:

ź Jelka Lovrenčič, org. posl. gost.

ź tel.: 02/ 8029 291, 064 259 780

ź e-pošta: jelka.lovrencic@poljcane.si

Vzdrževalec V (I):

ź Nada Hajnšek, str. teh.

Komunalni delavec II:

ź Andrej Vacac
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Bistriška cesta 65      2319 Poljčane
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