
ZAPISNIK 2.seja Vaškega odbora Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično 

11.12.2019 ob 18:00 uri v Gostilni Kajtna. 

Prisotni: Vladimir Ganziti, Ljubica Žaucer, Bonifacij Furman, Bojan Kajtna, Ivan Borovnik, Petra 
Vrhovnik 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika iz 1. seje Vaškega odbora Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično 
2. Pregled problematike in oblikovanje pobud in predlogov za območje pristojnosti vaškega 

odbora: 
 ceste, 
 plazovi, 
 kanalizacija, 
 vodooskrba, 
 javna razsvetljava, 
 ostalo. 

3. Razprava glede organizacije postavljanja majskega drevesa v letu 2020. 
4. Razno. 

 
 

1. – Člani VO so sogasno ptrdili zapisnik iz 1.seje z dne 13.11.2019, ki ga je zapisal g.V. Ganziti. 

2. - Pregled problematike in oblikovanje pobud in predlogov za območje pristojnosti vaškega 
odbora 

a) Problem posedanja in razpad jaška na  Maistrovi ulici. G.Ganziti obljubi ogled lokacije že naslednji 
dan (12.12.2019). Rezultat ogleda bo sporočil predsednici VO. 

Opomba: do 17.12.2019 – predsednica ne prejme nobenega odgovora s strani g.Ganzitija 

b) Vprašanje glede ureditve optičnega omrežja na območju Zg.Poljčan – g.Ganziti pojasni trenutno 
situacijo. Podjetje GVO trenutno namešča optično napeljave iz smeri Križeča vas proti Zg.Poljčanam. 
Točnih podatkov kdaj bo projekt zaživel niammo.  

c) Prisotni izpostavijo zelo nizko raven soialnega druženja ljudi v Zg. Poljčanah. Predlog je, da se 
ponovno oživi silvestorvanje na Prvomajskem trgu. Predlagana je tudi ideja o vzpostavitvi božične tržnice 
na Prvomajskem trgu. Ker je za organizacijo v letu 2019 časa premalo, se le to planira za prihodnje leto 
(2020).  



č) Postavi se vprašanje glede rušitve zaklonišč na hribu med Partizansko in Rimsko ulico. G. Ganziti ni 
bil sesznanejm o dogajanju in bo preveril stanje. Prav tako bo posredoval odgovr, ali so zakloniška 
zavarovana kot Spomnik nacionalnega pomena ali s kakšnim drugim odlokom.  

d) ureditev prometa na Partizanski ulici – Po gradnji želežnihških prehodov Čadramska in Lušečka vas, je 
Partizanska ulica postala tranzitna cesta. Večina tranzita ne spoštuje omejitve hitrosti s svojo vožnjo pa 
tudi uničujejo vozišče, za katerega so prebivalci sami zbrali denar.  

Predlaga se sekcijska ureditev omejitve tranzitnega prometa s postavitvijo znaka prikazanega na Sliki 1, 
kot to počnejo sosednje občine.  Ali drugačna ureditev, ki bo umirila ter omejila tranzitni promet. 

 
Slika 1: Primer ureditve traniztnega prometa v sosednji občeni. 

 

Člani VO se strinjajo da bodo zoper omejitve prometa na Partizanski ulici na go.Natašo Dvoršak naslovili 
uradno pobudo za rešitev problematike.  

e) ureditev mulde na cesti Ljubčino – Slika 2 prikazuje stanje vdora meterone vode in sedimenta na 
cestišče, ki še posebaj v zimskih mesecih predstavlja nevarnost voznikom.  

 



 
Slika 2: Cesta na Ljubično. 

 
3.- Razprava glede organizacije postavljanja majskega drevesa v letu 2020. 

Prisotni člani VO se strinjajo, da je bi v letu 2020 ponovno organizirali postavitev majskega drevesa na 
Prvomajskem trgu v Zg.Poljčanah. Težava, ki jo vidijo je prevzem odgovornosti v primeru nesreče. 

Prisotni se strinjajo, da vsak sodelujoči podpiše izjavo, kjer soglaša, da sodeluje na lastno odgovornost.  

Prisotni se strinjajo, da je z organizacijo potrebno pričeti nemudoma, saj je potrebno najti primerno 
smreko, pripraviti sušice, se dogovoriti z ljudmi, ki bodo pomagali ročno dvigniti majsko drevo.  

Do konec leta se bo pripravil seznam ljudi, ki so nujno potrebni podiranje/prevoz/postavitev majskega 
drevesa.  

Prav tako predstavlja problem postavljanje na občinski zemlji. Pomisleki so glede kazni s sstrani redarjev, 
saj so le ti ob nedavnem dogodku organiziranega teka pri Osnovni šoli, večini udeležencem napisali kazni 
za nepravilno parkiranje. O tem se bodo člani VO pozanimali na občini.  Možnost je oddaja Vloge za 
delno/popolno zaporo ceste – vendar le ta stane 40 €. O morebitni rešitvi se bodo člani VO pozanimali 
na občini.  

Člani VO prav tako predlagajo, da bi od vrat do vrat prenesli sporočilo o dogodku. Zaineresirani bi 
prispevali 5-10€ za kritje stroškov nastalih pri organizaciji in pogostitvi.  

4.- Razno: 

Člani VO se bodo sestali ponovno v začetku leta 2020, o čemer bodo pisno obveščeni.  

Seja je bila zaključena ob 19:45 

Zapisnik napisala: 

predsednica vaškega odbora: Petra Vrhovnik 


