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Občinski svet

13. redna seja Občinskega sveta,
18. marec 2008

Gradivo za 16. točko dnevnega reda

Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 2/2008_Žup_OS
Datum: 11. 3. 2008
OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika g. Viktorja Pušaverja, izraženo na
12. redni seji Občinskega sveta, dne 29. januarja 2008
Odstranitev posušene lipe na Prvomajskem trgu v Zg. Poljčanah.
Občina Poljčane je oddala naročilo za odstranitev posušenega drevesa. Delo bo opravila Moga
d.o.o., Maribor.
V sklopu omenjenega posega bo opravljenih še nekaj tovrstnih vzdrževalnih del za katera so
dali na prejšnjih sejah pobude tudi drugi občinski svetniki in svetnice:
obrez lipe na pokopališču v Studenicah, obrez lip pri Vrtcu v Poljčanah, obrez posušenih
delov vrbe ob cesti v Lušečko vas, odstranitev posušenega hrasta v Čadramski vasi,
odstranitev posušenega kostanja v kostanjevem drevoredu pri železniški postaji …

Stane Kovačič,
župan

OBČINA POLJČANE
Župan
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Številka: 3/2008_Žup_OS
Datum: 11. 3. 2008
OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinske svetnice ga. Dragice Štih, izraženo na 12. redni
seji Občinskega sveta, dne 29. januarja 2008
Ureditev križišča pri Anchi.
Občina Poljčane je pridobila termin za sestanek na DRSC. Osnovni namen sestanka,
organiziranega 14. 2. 2008 v Ljubljani, z direktorjem DRSC je bil pogovor in dogovor o
reševanju problematike nivojskih prehodov čez železniško progo v občini Poljčane.
Ker ima DRSC na ozemlju občine Poljčane razmeroma veliko državnih cest in nerešene
problematike na in ob njih, smo se pogovarjali tudi o ureditvi križišča pri Anchi.
Zaradi neurejenega statusa zemljišč je rekonstrukcija ceste skozi Poljčane zaobšla omenjeno
križišče.
V tem trenutku je zemljišče v lasti R Slovenije, vendar pa rekonstrukcija ni uvrščena v
proračun R Slovenije.
Po ustnem zagotovilu bodo rekonstrukcijo državne ceste na opisanem odseku uvrstili v
rebalans proračuna 2009. Glede na starost obstoječih projektov bo potrebna novelacija, možne
so tudi bistvene preureditve križišča v smer Žiče, Zg. Poljčane, Gasilski dom.

Stane Kovačič,
župan
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Številka: 4/2008_Žup_OS
Datum: 11. 3. 2008
OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinske svetnice ga. Ana Lešnik, izraženo na 12. redni
seji Občinskega sveta, dne 29. januarja 2008
Vzdrževanje neprofitnih stanovanj, ki so v zelo slabem stanju – Bistriška cesta 76.
Načrt vzdrževanja neprofitnih stanovanj je narejen na osnovi najnujnejši potreb, ki jih
evidentira upravljavec: Komunala d.o.o., Slov. Bistrica.
Omenjeno stanovanje je predmet investicijskega vzdrževanja v letu 2008.

Stane Kovačič,
župan

