
 

                                                  
O B Č I N A   P O L J Č A N E  

Ž u p a n  
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

 

Drage občanke in občani!  
 

Nezadržno se je približal čas, ko se ponovno veselimo dejstva, da smo za občinski praznik uspeli 
složno izbrati politično neobremenjen, posledično vsestransko sprejemljiv datum: 2. junij, dan, ko 
je leta 1846 v Poljčane pripeljal prvi vlak po znameniti progi Dunaj – Trst. 
 

V letošnjem letu je naše navdušenje in pričakovanje praznovanja, sicer, nekoliko zadržano. V 
zadnjih mesecih smo se soočili s situacijo, ki je še nihče od nas v svojem življenju ni doživel. Zato 
smo ob robu vsega dogajanja zadovoljni, da smo uspeli ostati zdravi. Še več, veseli dejstvo, da 
epidemija ni prizadela nikogar izmed občanov občine Poljčane. Ob odličnih potezah trenutne 
vlade smo dokazali, da znamo sprejemati tudi drugačen način življenja, ki kaže na našo 
odgovornost in posluh do sočloveka. Veseli me, da ste, v veliki večini, svoje individualne potrebe 
znali odriniti na stranski tir, v ospredje pa postavili pripadnost družbi, krajanom s katerimi živimo, 
predvsem pa širši druženi skupnosti pokazali, da vam je mar za vsako življenje. Lahko rečem, da 
ste se izjemno izkazali. V največji možni meri je svoj pomen in pomembnost obstoja ter 
organiziranosti dobila, in uspešno potrdila, Civilna zaščita občine Poljčane. Vodstvo in njeni 
pripadniki so se več kot odlično izkazali.   
 

Dejstvo je, da letošnjega praznovanja občinskega praznika, v obsegu kot smo vajeni, ne bo. Ni pa 
pravega razloga, da se ne bi ozrli in dali javno priznanje nadpovprečno angažiranim občanom, 
športnikom in organizacijam, ki zaznamujejo življenje v naši lokalni skupnosti. Zato smo speljali 
vse razpise in postopke, ki omogočajo, da tudi v letošnjem letu namenimo pozornost prej 
omenjenim. Njihova imena bomo objavili na občinski spletni strani, nagrade, osebne čestitke in 
širšo pozornost pa jim bomo javno izkazali ob prvi priložnosti, ko bodo dovoljene prireditve, ki 
omogočajo zbiranje večjega števila ljudi. Takrat bomo pregledali tudi opravljeno delo v letu od 
prejšnjega občinskega praznika in predstavili vse naložbe, ki so bile realizirane. Ob vsem tem, za 
vas, za vsako gospodinjstvo,  pripravljamo pisni pregled dogajanja v občini Poljčane za nekaj 
preteklih let. 
  
Spoštovane, spoštovani!  
Moje sporočilo ob prazniku je vedno enostavno: naj v našem okolju  prevladujejo razumevajoči, 
korektni in človeka vredni odnosi. Ogibajmo se negativnemu in obremenjujočemu. Bodimo 
kritični na osnovi dejstev, dokazov in preverljivih informacij. Posebej v teh časih, ko poteka prava 
javna in medijska ofenziva insinuacij, hipotez, neutemeljenih ugibanj, podtikanj, omalovaževanj, 
gnusnih groženj, diskvalifikacij, vulgarnih posegov v osebnosti, zmerjanj, zaničevanj, obsojanj in 
javnih, spodbujanih ter propagiranih prezentacij nestrpnosti. 
 

Imejmo lokalno zavest, ne podlegajmo hujskaštvu, čuvajmo in ohranimo naš prostor. In odnose, 
ki vladajo med nami. Držimo občino Poljčane kot trdnjavo po kateri, in v kateri, ne more vsakdo 
početi  in delati karkoli si zamisli. Naj ne bo denarja, ki bi lahko kupil Slovenstvo. 
 

Iskrene čestitke ob 12. občinskem prazniku. 
 
Poljčane, 1. 6. 2020                                                                                                        

 
Stanislav Kovačič,  

                                                             župan 

 



 

V nadaljevanju objavljamo prejemnike občinskih nagrad in priznan, ki jih je na 10. redni seji, dne 

26. 5. 2020 potrdil Občinski svet Občine Poljčane.  

 

 

V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) je komisija obravnavala prispele predloge, se seznanila z 

njihovimi utemeljitvami in sklenila občinskemu svetu predlagati, da sprejme naslednje sklepe: 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 1 
 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno 

besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) se Zahvalna listina občine Poljčane 

podeli: 

 

Kulturno umetniškemu društvu Janko Živko Poljčane 

 

 Za dolgoletno izjemno uspešno delo na področju ljubiteljske kulture.    

 

Kulturno umetniško društvo Janko Živko Poljčane je lansko leto praznovalo 100 

letnico delovanja. Od leta 1957 je poimenovano po dolgoletnem pevovodju in 

ustanovitelju nižje glasbene šole v Poljčanah, Janku Živku. V društvu deluje okoli 80 

članov, ki svoje znanje in ljubezen do kulturne dejavnosti izkazuje in prikazuje v 11ih 

sekcijah. Društvo s svojimi sekcijami pokriva mnogo področij kulture, od vizualne, 

glasbene, dramske, do ljudskega petja in negovanja nesnovne kulturne dediščine. S 

prireditvami, nekatere so postale že tradicionalne: Noč knjige, Večer pod kostanji, Naj 

se sliši ljudska pesem, Koncert godbe,… popestrijo kulturno življenje v kraju.  

  
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 2 

 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno 

besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) se Priznanje občine Poljčane 

podeli: 

 

Košutinim kolednikom Folklornega društva Košuta Poljčane  

 

 Za uspešno in dolgoletno prostovoljno delo na področju ljubiteljske kulture.  

 

Koledniška skupina FD Košuta Poljčane svoje poslanstvo opravlja že 30 let. Vsako 

leto Košutini koledniki pričenjajo s koledovanjem na svečnico, natanko ob polnoči, ko 

se zberejo ob kresu z glasnim zvonjenjem in pritrkavanjem. S tem naznanijo začetek 

koledniškega časa in koledovanje. V tem času koledniki obiščejo preko 100 domačij, 

kjer predstavijo tradicionalne maske: oficirja, skupino oračev, košuto Cizo, dve kravi, 

sejačico, godca na harmoniko in druge. Ohranjanje pustnega koledovanja prikažejo 

na številnih nastopih po Sloveniji in v tujini.  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 3 

 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno 

besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) se Priznanje občine Poljčane 

podeli: 

 

Heleni Korošec 

 Za uspešno in dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture in aktivnega 

delovanja v društvih.  

 

Helena Korošec se že od rane mladosti ukvarja s prepevanjem in kulturnim 

udejstvovanjem kot članica cerkvenega pevskega zbora in tedanjega pevskega zbora 

KUD-a Janko Živko Poljčane. Na cerkvenem koru poje še danes, kot članica Pevskega 

društva sv. Cecilije župnije Poljčane, v KUD-u Janko Živko pa od leta 1994 svoje 

znanje, izkušnje in ustvarjalnost uresničuje kot članica v sekciji Pevke ljudskih pesmi. 

Pri svojih 78ih letih je tudi članica Društva kmetic Poljčane in Društva upokojencev 

Poljčane. Neizmerljiv je njen prispevek k ohranjanju ljudskega izročila in pesmi za 

bodoče rodove, ki so zbrane v arhivu pesmi sekcije Pevk ljudskih pesmi.  

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 



 

 

V skladu z določili Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine 

Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019)  je komisija 

obravnavala prispele predloge, se seznanila z njihovimi utemeljitvami in sklenila občinskemu svetu 

predlagati, da sprejme naslednje sklepe: 

 

 

 

 

S K L E P  št. 1 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 DAVID BRAČIČ, za športne uspehe v atletiki in košarki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 2 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 ULA GRM, za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 3 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 JERNEJ HRIBERNIK, za športne uspehe v šahu v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 4 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

- NUŠA MAJER, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

S K L E P  št. 5 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 

 LARA PERDAN, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 6 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 ŽAK RUPNIK, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 7 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 

 JAKOB ŠABEC, za športne uspehe v atletiki v letu 2019.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 8 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), priznanje za nominacijo za pridobitev naziva 

najboljša športnica, najboljši športnik občine Poljčane prejmejo: 
 

- NEJC MAROVT za športne uspehe v šahu v letu 2019 

- TIMOTEJ TRBULIN za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019 

- SARA TRBULIN za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 9 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv najboljši športnik občine Poljčane prejme: 

 

 KLEMEN ŠPANRING, za športne uspehe na področju teka na dolge proge 

in gorskega teka v letu 2019. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 10 
 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv najboljše športnice občine Poljčane prejme: 

 

- SAŠA BABŠEK, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 11 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), priznanje za nominacijo za pridobitev naziva 

najboljše ekipe v letu 2019 prejmejo: 

 

- KOŠARKARSKA EKIPA OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA 

POLJČANE, STAREJŠI DEČKI  

za športne uspehe v košarki v letu 2019 

 

- BEACHWRESTLING TEAM POLJČANE  

za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019 

 

- ČLANSKA EKIPA NOGOMETNEGA KLUBA BOČ POLJČANE  

za športne uspehe v nogometu v letu 2019 

 

- EKIPA ŠAH D9 OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA POLJČANE  

za športne uspehe v šahu v letu 2019 



 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 12 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in 

športnim delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019), naziv najboljše ekipe v letu 2019 prejme: 

 

- KOŠARKARSKA EKIPA OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA 

POLJČANE, STAREJŠI DEČKI V IGRI 3 X 3  

za športne uspehe v košarki v letu 2019 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

predsednik 

Vincenc Zobec, l.r. 

 

 


