
 
 

OB Č IN A   POL JČA N E 
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

 
ZAPISNIK 1. konstitutivne seje vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane 

za območje naselij Studenice, Hrastovec pod Bočem in Krasna 
 
 
Datum: 17. 6. 2019  
Ura: 20.05 
Prostor: Dom kulture Studenice 
Število udeležencev sestanka: 7 
 
 
Dnevni red: 

1. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi 
njihovih območij. 

2. Potrditev članov vaških odborov na podlagi predlogov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika. 

3. Razno. 
 
 
K1/ 
Podžupan, Vladimir Ganziti, je predstavil Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega 
sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij.  
Območja naselij so določena smiselno tako, da se v vaške odbore združujejo sosednja naselja. 
Na število mest članov vaških odborov za posamezna naselja sta kot kriterij združevanja 
upoštevana število prebivalcev določenega naselja in površina naselja.  
Posebna pozornost je bila namenjena interpretaciji 3. člena Odloka, ki določa način 
imenovanja občanov v vaške odbore. Posebej pomembno je, da se postopki ob neizvolitvi 
kakšnega izmed kandidatov, ki ga je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, vračajo na začetek, torej, k ponovnem javnem pozivu po predlaganju kandidatov 
za člane vaškega odbora.   
 
K2/ 
Za člane VO so bili soglasno potrjeni občani, ki jih je predlagal Komisija Občinskega sveta za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Izmed sebe so člani z javnim glasovanjem izvolili predsednika in namestnika predsednika.  
Tako je VO za naselji Studenice, Hrastovec pod Bočem in Krasna formiran v naslednjem 
sestavu: 

 Leopold Lesnika, Hrastovec pod Bočem 31, predsednik 
 Marjan Pirš, Studenice 12, namestnik predsednika, 

 Srečko Lončarič, Krasna 17, član, 
 Ljubica Zaman, Hrastovec pod Bočem 1a, članica in 
 Mitja Vouk, Hrastovec pod Bočem 14, Makole, član. 

 
Vodenje seje je prevzel predsednik VO.  
 



K3/ 
Podžupan je podal informacijo o novosti pri delovanju oz. vplivu VO na izvajanje potrebnih 
del na posameznem področju.  
V Proračunu za leto 2019 je oblikovana postavka v višini 1.500 EUR za posamezen VO. 
Sredstva se bodo porabljala izključno na pobudo predsednika VO. Le-ta bo z zapisniki 
izkazoval usklajenost pobude z ostalimi člani VO.  
Sredstva so namenjena za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalni del (mulde, bankine, 
sanacija posedkov, razpok…)  na območju delovanja VO. Sredstva se lahko pred sprejetjem 
letnega Proračuna prerazporedijo tudi na kakšno drugo področje, npr. za vzdrževanje manjših 
sakralnih spomenikov (kapele).  
Opozorili bi še na proračunska sredstva namenjena organizaciji prvomajskih praznovanj. V 
primeru, da se na področju delovanja VO organizira postavljanje več kot enega majskega 
drevesa, se pripadajoča sredstva VO delijo. Za delitev sredstev v ustreznem razmerju je 
odgovoren predsednik VO. 
   
Predsednik VO je prisotne občane pozval k podaji predlogov in pobud, ki se naj prednostno 
obravnavajo na območja za katerega je VO kompetenten.  
 
Člani VO bodo konkretne predloge in pobude podali na svoji drugi seji, so pa postavili nekaj 
splošnih vprašanj. 
 
Seznam pobud in predlogov: 
Področje Problematika  
CESTE    
PLAZOVI    
KANALIZACIJA    
VODOOSKRBA    
JAVNA RAZSVETLJAVA  Na področju tega VO se velikokrat zgodi, da ta ne 

deluje. Ob uporabi aplikacije za prijavo napak opažajo, 
da se dlje časa nič ne premakne.  

 

OSTALO  Lesnika predlaga komunikacijo preko elektronske 
pošte, v največji možni meri. 

 Ker v prejšnjem mandatu zapisniki niso bili 
posredovani članom VO in ostalim v tem VO, 
predlaga, da jih pošilja Občina, 

 Na naslednji seji želijo, da se je udeleži Vlado 
Podvršnik s predstavitvijo, kaj se je v njihovem okolju 
izvajalo in izvedlo. 

 

 
Sestanek je bil zaključen ob 20.45. 
 
 
Zapisnik napisal: 
Vladimir Ganziti, podžupan 
 
 

Predsednik vaškega odbora: 
Leopold Lesnika 


