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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

KADROVSKE ZADEVE:
1. Imenovanje občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
I.

PREDLAGATELJ
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007, 53/2010
in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018).
IV.

OBRAZLOŽITEV

V skladu z določili Statuta Občine Poljčane in Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
občinski svet, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v
nadaljevanju KMVVI), imenuje člane stalnih in občasnih delovnih teles.
Občasna delovna telesa občinski svet ustanovi s sklepom, s katerim določi tudi njihovo
sestavo in opredeli njihovo delovno področje (67. člen Poslovnika). Občinski svet Občine
Poljčane je na svoji 2. redni seji, dne 29. januarja 2019 sprejel sklepe o ustanovitvi občasnih
delovnih teles, in sicer: Sklep o ustanovitvi Komisije za okolje in prostor, Sklep o ustanovitvi
Komisije za družbene dejavnosti in Sklep o ustanovitvi Komisije za gospodarstvo in
kmetijstvo.

Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge. Mandatna doba delovnih teles traja štiri leta in preneha s
prenehanjem mandatov članov občinskega sveta. Člane delovnih teles imenuje občinski svet
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Hkrati z imenovanjem
delovnega telesa imenuje občinski svet predsednika delovnega telesa izmed svojih članov.
KMVVI je dne 30. 1. 2019 pozvala politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu
Občine Poljčane, da do dne 15. 2. 2019 do 12.00 ure predložijo predloge za člane komisije za
družbene dejavnosti, komisije za okolje in prostor ter komisije za gospodarstvo in kmetijstvo.
KMVVI se je sestala dne 18. februarja 2019 ter obravnavala prispele predloge za člane
občasnih delovnih teles občinskega sveta:
Predlogi za imenovanje članov Komisije za družbene dejavnosti
Pravočasno, t.j. do 15. 5. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi za imenovanje članov Komisije za družbene dejavnosti, in sicer:
1. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Anton Jelovšek
- Aleksandra Pirš
2. Predlagatelj SDS:
- Janja Kodrič
3. Predlagatelj SLS:
- Jožef Kohne
4. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Maja Bračko
- Eva Jug
5. Predlagatelj DESUS:
- Jelena Verdnik
Komisija je sprejela predlog, da se imenuje Komisija za družbene dejavnosti, v naslednji
sestavi:
- Aleksandra Pirš – predsednica,
- Janja Kodrič,
- Eva Jug,
- Jelena Verdnik in
- Anton Jelovšek.
Predlogi za imenovanje članov Komisije za okolje in prostor
Pravočasno, t.j. do 15. 2. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi za imenovanje članov Komisije za okolje in prostor, in sicer:
1. Predlagatelj NSi:
- Tomaž Marzidovšek
2. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Vilijem Kadilnik
- Vladimir Ganziti

3. Predlagatelj SDS:
- Boris Kodrič
- Andro Razboršek
4. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Robert Majer
- Janez Šabec
5. Predlagatelj DESUS:
- Bogoslav Detiček
Komisija je sprejela predlog, da se imenuje Komisija za okolje in prostor, v naslednji sestavi:
- Boris Kodrič – predsednik,
- Vladimir Ganziti,
- Robert Majer,
- Vilijem Kadilnik in
- Janez Šabec.
Predlogi za imenovanje Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
Pravočasno, t.j. do 15. 2. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi za imenovanje članov Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer:
1. Predlagatelj NSi:
- Jurij Gaber
2. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Viktor Pušaver
- Klemen Knez
3. Predlagatelj SDS:
- Anton Savski
- Aleksander Šmid
4. Predlagatelj SLS:
- Jožef Kohne
5. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Maja Bračko
- Eva Jug
6. Predlagatelj DESUS:
- Zoran Žagar
Komisija je tako
naslednji sestavi:
-

sprejela predlog, da se imenuje Komisija za gospodarstvo in kmetijstvo, v
Jožef Kohne – predsednik,
Viktor Pušaver,
Eva Jug,
Tomaž Marzidovšek,
Maja Bračko,
Anton Savski in
Jurij Gaber.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganih sklepov nima finančnih posledic za Proračun Občine Poljčane.
VI.

PREDLOGI SKLEPOV

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednje sklepe:
Sklep o imenovanju Komisije za družbene dejavnosti
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za družbene dejavnosti v naslednji sestavi:
1. Aleksandra Pirš – predsednica,
2. Janja Kodrič,
3. Eva Jug,
4. Jelena Verdnik in
5. Anton Jelovšek.
Sklep o imenovanju Komisije za okolje in prostor
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za okolje in prostor v naslednji sestavi:
1. Boris Kodrič – predsednik,
2. Vladimir Ganziti,
3. Robert Majer,
4. Vilijem Kadilnik in
5. Janez Šabec.
Sklep o imenovanju Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za gospodarstvo in kmetijstvo v naslednji
sestavi:
1. Jožef Kohne – predsednik,
2. Viktor Pušaver,
3. Eva Jug,
4. Tomaž Marzidovšek,
5. Maja Bračko,
6. Anton Savski in
7. Jurij Gaber.
S spoštovanjem.
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

2. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
I.

PREDLAGATELJ
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
 Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007).

IV.

OBRAZLOŽITEV

Ustanovitev, sestavo in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Poljčane določa Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007).
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje
in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v
cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem
prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi,
organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
Člane sveta imenuje Občinski svet Občine Poljčane za mandatno dobo štirih let na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI). Mandatna doba članov je
vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Člani so lahko ponovno imenovani.
Na podlagi določil odloka, svet šteje pet članov, in sicer: predstavnik občinskega sveta,
predstavnik ZŠAM ali AMD Poljčane, predstavnik policijske postaje, dva predstavnika
vzgojno-izobraževalnih institucij. Člani sveta izmed sebe imenujejo predsednika in njegovega
namestnika.
KMVVI je dne 30. 1. 2019 pozvala politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu
Občine Poljčane, ZŠAM Poljčane, AMD Poljčane, Policijsko postajo Slovenska Bistrica,
Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, k
predložitvi predlogov za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Poljčane.
KMVVI se je sestala dne 18. februarja 2019 ter obravnavala prispele predloge za člane Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer:
1. Predlagatelj OŠ Kajetana Koviča Poljčane
- Suzana Vošinek
2. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:

- Aleksandra Pirš
3. Predlagatelj Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica:
- Katja Stegne
4. Predlagatelj SDS:
- Franc Gros
- Zoran Berdnik
5. Predlagatelj Avto moto društvo Poljčane
- Maksimiljan Vodeb
Komisija je ugotovila, da je podano zadostno število predlogov. Svojega predloga sicer ni
podala PP Slovenska Bistrica, katero se pozove, da predlaga svojega člana (po uradni
dolžnosti).
Komisija je tako sprejela predlog, da se imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Poljčane, v naslednji sestavi:
- Aleksandra Pirš, predstavnica občinskega sveta,
- Maksimiljan Vodeb, predstavnik AMD Poljčane,
- Suzana Vošinek in Katja Stegne, predstavnici vzgojno-izobraževalnih institucij.
Komisija bo na seji občinskega sveta predlog dopolnila še s predstavnikom Policijske postaje
Slovenska Bistrica.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Proračun Občine Poljčane.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji sklep:
Sklep o imenovanju
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Poljčane, v naslednji sestavi:
1. Aleksandra Pirš
2. Maksimiljan Vodeb
3. Suzana Vošinek
4. Katja Stegne
5. predstavnik Policijske postaje Slovenska Bistrica
S spoštovanjem.
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

3. Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP
Rogaška Slatina d.o.o.
I.

PREDLAGATELJ
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
 Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina,
d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2012)
IV.

OBRAZLOŽITEV

Občina Poljčane je soustanoviteljica javnega podjetja OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.
Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2012) so organi javnega
podjetja: skupščina, nadzorni svet, direktor in svet ustanoviteljev.
Skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska vprašanja javnega podjetja, ki se
nanašajo na vprašanje rednega poslovanja in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
nadzornega sveta ali občinskih svetov ustanoviteljic.
Na podlagi 15. člena odloka, je skupščina sestavljena iz sedmih članov. Vsaka občina
ustanoviteljica ima enega člana skupščine. Mandat članov skupščine traja štiri leta, člani
skupščine pa so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Na podlagi določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010
ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), poklicni in nepoklicni župan ter poklicni in
nepoklicni podžupan ne moreta biti člana skupščine.
KMVVI je dne 30. 1. 2019 pozvala politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu
Občine Poljčane in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za predstavnika
Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Pravočasno, t.j. do 15. 2. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi, in sicer:
1. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Viktor Pušaver
2. Predlagatelj SDS:
- Vasko Kosirnik
3. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Tara Bračko

4. Predlagatelj DESUS:
- Katja Mikolič Hasić
KMVVI se je sestala dne 18. februarja 2019, obravnavala prispele predloge ter, na podlagi
glasovanja, sprejela predlog, da se za predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega
podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. imenuje Viktor Pušaver.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Proračun Občine Poljčane.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji sklep:
Sklep o imenovanju
predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Občinski svet Občine Poljčane za predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja
OKP Rogaška Slatina d.o.o imenuje Viktorja Pušaverja.
S spoštovanjem.

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

4. Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča
Poljčane
I.

PREDLAGATELJ
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
 Statut Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (avgust 2016)
IV.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Statuta Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (avgust 2016) so organi doma: svet doma,
direktor in strokovni svet doma. Organ upravljanja je svet doma, ki ga sestavlja 9 članov, in
sicer: 5 predstavnikov ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnika oskrbovancev in
1 predstavnika lokalne skupnosti.
Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko po preteku mandata ponovno
imenovani. Predstavnika lokalne skupnosti imenuje pristojni organ lokalne skupnosti, t.j.
občinski svet.
Občina Poljčane v svetu doma nima svojega predstavnika, saj je le-tega, Občinski svet Občine
Poljčane na svoji 24. redni seji, dne 9. 10. 2018 odpoklical. Novo imenovani predstavnik
Občine Poljčane bo funkcijo člana sveta doma opravljal do zaključka tekočega mandata (junij
2020).
KMVVI je dne 30. 1. 2019 pozvala politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu
Občine Poljčane in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za predstavnika
Občine Poljčane v svet doma Doma dr. J. Potrča Poljčane.
Pravočasno, t.j. do 15. 2. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi, in sicer:
1. Predlagatelj NSi:
- Olga Žolger
2. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Vincenc Zobec
3. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Eva Jug
4. Predlagatelj DESUS:
- Katja Mikolič Hasić

KMVVI se je sestala dne 18. februarja 2019, obravnavala prispele predloge ter, na podlagi
glasovanja, sprejela predlog, da se za predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. J.
Potrča Poljčane imenuje Eva Jug.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Proračun Občine Poljčane.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji sklep:
Sklep o imenovanju
predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
Občinski svet Občine Poljčane za predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane imenuje Evo Jug.
S spoštovanjem.

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

5. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Občinski volilni komisiji Občine Poljčane

I.

PREDLAGATELJ
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 –
uradno prečiščeno besedilo)
IV.

OBRAZLOŽITEV

Članstvo v volilni komisiji (OVK) in nadzornem odboru občine je nezdružljivo (pojasnilo
Ministrstva za javno upravo, Redne lokalne volitve 2018, Ljubljana 28. 8. 2018).
Zakon o lokalni samoupravi določa v tretjem odstavku 32. a člena, da člani nadzornega
odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov
občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki
so uporabniki proračunskih sredstev. Ne glede na to, da v tej konkretni zakonski določbi o
nezdružljivosti funkcij občinska volilna komisija ni navedena, je volilna komisija, tako kot
občinski svet in drugi organi občine po posebnih zakonih neposredni uporabnik proračunskih
sredstev. Praviloma sta predsednik OVK in njegov namestnik celo odredbodajalca za
postavko volilne komisije v proračunu občine, kar dodatno utemeljuje stališče, da sta funkciji
nezdružljivi.
Poleg navedenega pa 32. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da je nadzorni odbor
najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in
smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev. Ob nadzoru porabe sredstev OVK bi tako član nadzornega odbora
nadziral lastna dejanja na proračunski postavki volilne komisije v proračunu občine, kar bi
bilo v nasprotju z določbo 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki ureja dolžnost izogibanja nasprotju
interesov.
Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 2. redni seji, dne 29. 1. 2019 imenoval Nadzorni
odbor Občine Poljčane. Članica novega nadzornega odbora je hkrati članica Občinske volilne
komisije Občine Poljčane. Gospa je, dne 6. 2. 2019, na Občino Poljčane naslovila izjavo o
odstopu iz Občinske volilne komisije Občine Poljčane.

Na podlagi 15. člena Statuta Občinski svet Občine Poljčane imenuje in razrešuje člane drugih
organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona in kot to velja za druge organe občine, na
predlog KMVVI.
KMVVI je odstopno izjavo obravnavala dne 18. 2. 2019, ugotovila, da obstaja stanje
nezdružljivosti funkcij ter sprejela predlog, da se gospo Metko Mohorko razreši s funkcije
namestnice članice v Občinski volilni komisiji Občine Poljčane, občinskemu svetu pa
predlaga, da sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva.
Ker mandat Občinski volilni komisiji Občine Poljčane poteče 3. julija 2019, KMVVI ni
razpisala poziva za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije.
FINANČNE POSLEDICE

V.

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Proračun Občine Poljčane.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji sklep:
Sklep o prenehanju članstva v Občinski volilni komisiji Občine Poljčane
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da z dnem sprejetja tega sklepa, gospe Metki
Mohorko preneha članstvo v Občinski volilni komisije Občine Poljčane
S spoštovanjem.

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

