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 D N E V N I   R E D  
 
 
 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti. 
2. Določitev in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane. 
4. Realizacija plana vzdrževanja in investicijskih del za območje naselja Poljčane za leto 

2019. 
5.  Predlog plana vzdrževanja in investicijskih del za območje naselja Poljčane v letu 2020             

           (vsak član VO pripravi za svoje območje ). 
6.  Predlogi in pobude. 
7.  Razno. 

 
 
 
AD 1. Predsednik VO Poljčane je na začetku seje pozdravil prisotne in ugotovil, da so 
vsi člani prisotni. 
 
AD 2. Članom VO Poljčane je bil predstavljen predlog dnevnega reda in so ga člani 
soglasno sprejeli ter potrdili. 
 
 AD3. Predsednik je članom VO Poljčane obrazložil vsebino odloka o ustanovitvi 
vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je vodilo za delo članom VO. 
    
AD 4. Predsednik VO je prebral zapisnik zadnje seje in sproti informiral člane VO o 
realiziranih aktivnostih. Zapisnik je bil s strani članov VO Poljčane soglasno potrjen. 
V primerjavi na plan je v letu 2019 še ostalo nerealizirano, kot sledi: 

            . sanacija cestišča ulice Na hribu Bračko – Brajlih, 



              . sanacija cestišča ulica Na hribu Fideršek Anica, 
              . obnovitev obstoječe ali postavitev nove avtobusne postaje v centru Poljčan, 
              . namestitev novih kovinskih pokrovov na jaških odvodnjavanja  ob cesti Na hribu 27  
              in Na hribu 33, 
              . asfaltiranje bankine ob cesti z vrha do zaščitne ograje pri Fideršek Anici, Na hribu                   

   35, 
  . razširitev ceste od podvoza do Verlej Marije, Na hribu. 
 
AD5. Plan vzdrževanja in investicijskih del za območje naselja Poljčane za leto 2020 
je: 
  . ostanek nerealiziranega iz plana 2019, 
  . ugotovitev in ureditev odvodnjavanja padavinskih vod ob Čretniški cesti, 
  . ureditev odvodnjavanja padavinskih vod pri Korošec Francu, 
  . ureditev pločnika pri Goričan Marija – Polanec Štefan, 
  . postavitev pločnika od podjetja Satler do Korošec Franc. 
 
AD6. Člani VO Poljčane ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti čiščenje potoka 
Štuk, ki priteče izpod Hošnice in se izliva v Brežnico. 
Hkrati zanima člane VO Poljčane, kaj se bo dogajalo z bivšim kompleksom kopališča? 
Člani VO Poljčane dajemo pobudo, da se več aktivnosti vodi na področju ureditve 
novih kolesarskih stez. 
 
AD7. Predsednik VO je članom zaželel dobro sodelovanje na delovnih aktivnosti. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
 
                                                                                                 Zapisnik pripravil 
                                                                                                 Milan Potočnik l.r. 
 
 
 
 

 


