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OBČ IN A   POL JČA N E 
O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 
 

     ki je bila v torek, 26. 5. 2020 
 
 
10. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je vodil župan Stanislav Kovačič, je 
potekala v prostorih Razvojnega centra narave, Bistriška cesta 68, Poljčane. Pričela se je ob 
15. uri.  
 
 
K tč. 1 dnevnega reda 
Ugotovitev sklepčnosti 
Župan je ugotovil, da je ob 15. uri prisotnih 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine 
Poljčane. G. Vinko Zobec se je svetnicam in svetnikom pridružil ob 15.50. Seji so  
prisostvovali še: predstavnik medijev, ga. Zdenka Detiček  Opič,  zaposleni v občinski upravi 
Občine Poljčane: Renata Golob, Nataša Dvoršak,  Spomenka Vodopivec,  Jelka Hribernik, 
Anita Gajšek, pri 6. točki dnevnega reda g. Uroš Košir, Realp, Uroš Košir s.p. in pri 7. točki 
dnevnega reda g. Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog., Zavita d.o.o. 
 
 
K tč. 2 dnevnega reda  
Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
O zapisniku 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče. 
Župan je dal na glasovanje: 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Poljčane z dne 8. 1. 2020. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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K tč. 3 dnevnega reda  
Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
O zapisniku 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče. 
Župan je dal na glasovanje: 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Poljčane z dne 19. 2. 2020. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 4 dnevnega reda  
Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
O zapisniku 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ni razpravljal nihče. 
Župan je dal na glasovanje: 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane potrdi zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Poljčane z dne 22. 4. 2020. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 5 dnevnega reda  
Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane  
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta 
Občine Poljčane. 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
4. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
5. Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane 
6. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Poljčane – 1. obravnava 
7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

za območje Občine Poljčane – 1. obravnava 
8. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2020 
9. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne 

dosežke v letu 2019 
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10. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
11. Odgovori na vprašanja in pobude 
12. Vprašanja in pobude 
13. Informacije  

 
Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta.  
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K tč. 6 dnevnega reda  
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Poljčane – 1. obravnava 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
sta podala ga. Nataša Dvoršak in g. Uroš Košir, Realp, Uroš Košir s.p.. 
 
Razpravljali so: Boris Kodrič, Tomaž Marzidovšek, Viktor Pušaver, Tomaž Kokot, Jožef 
Kohne in župan. 
 
G. Tomaž Marzidovšek predlaga, da odsek 943041, JP 688 – Globoko brv čez Dravinjo 
ostane v kategorizaciji. 
 
Obrazložitve v razpravi so podali: g. Uroš Košir, ga. Nataša Dvoršak in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski  svet  Občine  Poljčane  sprejme  Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Poljčane v I. obravnavi. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 7 dnevnega reda  
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Poljčane – 1. obravnava 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
so podali g. Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog., Zavita d.o.o., ga. Nataša Dvoršak in g. Boris 
Kodrič. 
 
Ob 16.50 se je seji pridružil g. Vinko Zobec. 
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Razpravljali so: Tomaž Kokot, Boris Kodrič, Viktor Pušaver in župan. 
 
Obrazložitve v razpravi so podali: g. Klemen Strmšnik, g. Boris Kodrič in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Poljčane v 1. obravnavi. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
16.05 je zapustila sejo ga. Nataša Dvoršak. 
 
Ob 16.05 je predsedujoči odredil petminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.10. Navzočih 
je bilo 15 svetnikov in svetnic, zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane: Renata Golob, 
Spomenka Vodopivec, Jelka Hribernik in Anita Gajšek. 
 
 
K tč. 8 dnevnega reda  
Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2020 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podal g. Vinko Zobec, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA 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.  
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Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 
 

PREDLOG SKLEPA 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.  
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 
 

PREDLOG SKLEPA 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.  
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Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
 
K tč. 9 dnevnega reda  
Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne 
dosežke v letu 2019 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podal g. Vinko Zobec, predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja. 
 
Razpravljali so: Andrej Samastur, Vinko Zobec, Tomaž Kokot in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA 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. 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 

Sklep je bi sprejet. 
 

Nato sledi. 
PREDLOG SKLEPA 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. 
 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  

 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA 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. 
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Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 

 
PREDLOG SKLEPA 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. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 

 
 

PREDLOG SKLEPA 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. 

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 

Nato sledi. 

 
PREDLOG SKLEPA 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. 

 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA 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.  

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 

 
PREDLOG SKLEPA 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. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 

 
PREDLOG SKLEPA 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. 

 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 

Nato sledi. 

PREDLOG SKLEPA 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. 
 

Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
Nato sledi. 
 

PREDLOG SKLEPA 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 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
 
Nato sledi. 
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PREDLOG SKLEPA 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 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
 
 
K tč. 10 dnevnega reda  
Sklep o ugotovitvi javne koristi 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej točki dnevnega reda 
je podala ga. Spomenka Vodopivec.  
 
Razpravljali so: Viktor Pušaver, Spomenka Vodopivec, Boris Kodrič, Tomaž Kokot, Tomaž 
Marzidovšek in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  
 

PREDLOG SKLEPA: 
o ugotovitvi javne koristi 

1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je nakup nepremičnin parcela *150 in parcela 938/2, obe k.o. 
784 Hrastovec v javno korist. 

2. člen 
Nepremičnini parcela *150 in parcela 938/2, obe k.o. 784 Hrastovec sta potrebni za ureditev 
lokalne ceste LC 440700 Makole – Jelovec – Krasna (odsek 440701, pri hiši Hrastovec pod 
Bočem 12, Poljčane) zaradi sanacije plazu in rekonstrukcije lokalne ceste na tem odseku, zato 
se v skladu z ugotovljeno javno koristjo izvede prenos lastninske pravice z nakupom namesto 
razlastitve.  

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta.  
 
Sklep je bi sprejet. 
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K tč. 11 dnevnega reda  
Odgovori na vprašanja in pobude 
Gradivo za točko ni bilo podano.  
Odgovori na vprašanja in pobude ni razpravljal nihče. 
 
 
K tč. 12 dnevnega reda 
Vprašanja in pobude 
G. Tomaž Kokot 
Pobuda: Predlaga, da se naslovi vprašanje na Komunalno podjetje Slovenska Bistrica glede 
poročila o delu za 1. četrtletje. 
 
Vprašanje: Kako je z ureditvijo avtobusne postaje v centru Poljčan? 
 
Vprašanje in pobuda: Kdaj bo prevzem podhoda? V nadaljevanju je izpostavil porisan podvoz 
pri železniški postaji.  
 
Vprašanje: Kako je z ureditvijo športnih igrišč ob OŠ Kajetana Koviča Poljčane? 
 
Župan pove, da bo razpis za izbiro izvajalca objavljen v desetih dneh.  Konec junija bo znan 
izvajalec. 
 
Vprašanje: Kako potekajo postopki glede prodaje stare Kinodvorane? 
 
Ga. Spomenka Vodopivec pove, da odvetniška pisarna Brecelj še ni poslala nobenega 
odgovora, glede prodaje stare Kinodvorane. V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so 
sodelovali: župan, Tomaž Kokot, Boris Kodrič in Spomenka Vodopivec. V razpravi je bila 
podana pobuda, da se osebno kliče lastnike glede prodaje.   
 
Pobuda: Predlaga, da se oblikuje certifikat »pridelano/proizvedeno v Poljčanah. 
 
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali:Vinko Zobec, Tomaž Kokot, Jelka 
Hribernik, Spomenka Vodopivec, Andrej Samastur, Aleksandra Pirš in Jožef Kohne. 
 
G. Andrej Samastur 
Pobuda: Predlaga, da se odstrani oz. prebarva grafit v podhodu? 
 
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali:Spomenka Vodopivec, Tomaž 
Kokot, Andrej Samastur in župan. V razpravi je bila podana pobuda, da se v podvozu namesti 
kamera za video nadzor.    
 
Pobuda: Izpostavil je poškodovano tenis igrišče. Pove, da je potrebno popraviti poškodovano 
mrežo in nabaviti klop za na teniško igrišče.  
 
V nadaljevanju je potekala razprava v kateri so sodelovali: Spomenka Vodopivec, Tomaž 
Kokot, Andrej Samastur in župan. V razpravi je bila podana pobuda, da se vzpostavi red za 
igranje tenisa. Nakup letne karte s čipom za igranje.  
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G. Tomaž Marzidovšek 
Pobuda: Predlaga, da se v rebalans proračuna uvrsti odmera in odkup zemljišč, ki potekajo ob 
javni poti – Globoko brv čez Dravinjo.   
 
Pobuda: Predlaga obnovo brvi čez Dravinjo v Globokem (manjša vzdrževalna dela, prečni 
nosilci in deske).  
 
Pobuda: Predlaga odstranitev grmovja ob cesti v Spodnji Hrastovec . 
 
Pobuda: Predlaga namestitev novega koša za košarko in namestitev mreže za gola  na igrišču 
v Studenicah.  
 
Pobuda: Predlaga ureditev avtobusne postaje v Poljčanah. Na cesto se naj zarišejo talne 
označbe za avtobusna postajališča. 
 
G. Vinko Zobec 
Vprašanje: Kdaj bo začelo delovati dvigalo v podvozu? 
 
Pobuda in vprašanji: Predlaga, da se uredi zelenica pri objektu Vinogradniškega društva 
Poljčane. Kdo bo vzdrževal zelenice? Ali se bo oglasni steber prestavil? 
 
Pohvala: Pohvalil je urejeno parkirišče za invalide pri telovadnici osnovne šole. 
 
Župan 
Pobuda: Prebere Sklep o izreku podpore dosedanjemu delu aktualne Vlade R Slovenije, ki se 
glasi: 

Sklep 
o izreku podpore dosedanjemu delu aktualne Vlade R Slovenije. 

 
Utemeljitev sklepa: 
 

1. Čutimo, vidimo in smo prepričani, da imamo Vlado, ki je domoljubna, ki je za 
Slovenijo in blaginjo ljudi, za blaginjo Slovencev in državljanov, lojalnih R Sloveniji 
pripravljena narediti vse in še več. Vlado, ki jo skrbi življenje, ne oziraje se na starost 
slehernega, še tako odrinjenega, ostarelega ali bolnega državljana.  

2. Izražamo naklonjenost povezanosti in enotnosti vladajoče ekipe. Podpiramo doslej 
izkazano sodelovanje in preseganje delitev. Imamo Vlado, ki zna in zmore. 
Ob tradicionalno odličnem, izkušenem predsedniku vlade imamo odlične 
podpredsednike vlade: začenši z Aleksando Pivec, Zdravkom Počivalškom in 
Matejem Toninom, ki navdušujejo s preudarnostjo in izredno politično zrelostjo.  
Po doslej videnem lahko s ponosom govorimo o vseh ministrih in ministricah, ki 
suvereno, konkretno  obvladujejo svoja področja, zelo dobro javno nastopajo in 
navkljub nenehnim medijskim in opozicijskim napadom, ki temeljijo na insinuacijah, 
hipotezah, neutemeljenih ugibanjih, podtikanjih, omalovaževanjih, gnusnih grožnjah 
posameznikom, diskvalifikacijah, provokacijah, vulgarizmih, zmerjanjih, lažeh, 
zaničevanjih…, delujejo mirno in profesionalno.  
Prav takšen, profesionalen in potrpežljiv odnos je jasno razkril nestrpneže in 
identificiral skupine ljudi s posebnimi pravicami in ugodnostmi, ki omogočajo 
določenemu, izbranemu družbenemu sloju, skupini ljudi ali posamezniku poseben, 
boljši položaj.  



13 
 
 

3. Prvič v zgodovini Slovenske države je bila pomoč Vlade R Slovenije namenjena 
neposredno ljudem. Dobili smo, in bomo, denar, ki ga še nismo nikoli. Prvič vemo, da 
se zadolžujemo (če sploh?) za neposredne lastne koristi in učinke, hkrati pa v dobro 
vseh nas. Doslej smo zgolj plačevali, in plačujemo,  dolgove, ki so jih naredili, s 
pomočjo neodgovornih in nekaterih pohlepnih politikov, bankirji, tajkuni, direktorji 
»elitnih« podjetij…  

4. Imamo operativno Vlado, ki ve kaj hoče, dela, je odločna in stoji za izrečenimi 
besedami. Obljubljeno je v najkrajšem možnem času storjeno. Tako smo že deležni 
bistveno boljšega  financiranja občin. Sredstva so bila poračunana nemudoma in že 
nakazana na račune vseh občin.  
 
Elan in predanost domovini Sloveniji sta garancija, da bodo ob koncu mandata 
realizirane številne zastavljene naloge iz koalicijske pogodbe. In so garancija, da bo 
podeželje sledilo razvoju večjih središč.  

 
Moči, poguma, strpnosti in odločnosti pri obvladovanju številnih, domala vsakodnevno 
produciranih kvaziafer vam želimo.  Ljudje, ki želimo poštenje, pravico in blagostanje vseh 
smo z vami in za vas.  
 
Nato sledi.  

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Poljčane potrdi Sklep o izreku podpore dosedanjemu delu aktualne 
Vlade R Slovenije. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K tč. 13 dnevnega reda  
Informacije 
Župan:  

- pove, da bo naslednja seja občinskega sveta bo konec meseca junija, 
- letošnjega praznovanja ob občinskem prazniku Občine Poljčane ne bo. Obvestilo 

bo poslano v vsa gospodinjstva.  
 

G. Vinko Zobec: 
            -     poljčanski tek bi izvedli v jeseni. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, zato je 
župan ob 17.15  sejo zaključil. 
 
 

Zapisala: Župan 
Anita Gajšek Stanislav Kovačič 

 


