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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: 1. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta 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),
− Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007, 53/2010
in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018).
IV.

NAMEN, CILJI SPREJEMA

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. Stalna delovna telesa
Občinskega sveta Občine Poljčane določa 68. člen Statuta, in so naslednja: statutarno pravna
komisija, komisija za pritožbe in ugovore občanov, komisija za priznanja in odlikovanja.
Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge. Mandatna doba stalnih 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 21. 12. 2018 pozvala politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu
Občine Poljčane, da do dne 11. 1. 2019 do 12. ure predložijo predloge za člane statutarno
pravne komisije, komisije za pritožbe in ugovore občanov in komisije za priznanja in
odlikovanja.
KMVVI se je sestala dne 15. januarja 2019 ter obravnavala prispele predloge za člane
naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
Predlogi za imenovanje članov Statutarno pravne komisije
Pravočasno, t.j. do 11. 1. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi za imenovanje članov Statutarno pravne komisije, in sicer:
1. Predlagatelj NSi:
- Nataša Flac Podlipnik
2. Predlagatelj SLS:
- Lavra Slatenšek
3. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Viktor Pušaver
- Vladimir Ganziti
4. Predlagatelj DeSUS:
- Katja Mikolič Hasić
Na podlagi prispelih predlogov je KMVVI soglasno sprejela predlog za imenovanje
Statutarno pravne komisije, v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Viktor Pušaver, za predsednika
Nataša Flac Podlipnik
Lavra Slatenšek
Vladimir Ganziti
Katja Mikolič Hasić

Predlogi za imenovanje članov Komisije za pritožbe in ugovore občanov
Pravočasno, t.j. do 11. 1. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi za imenovanje članov Komisije za pritožbe in ugovore občanov, in sicer:
1. Predlagatelj NSi:
- Mihael Iuso
2. Predlagatelj SLS:
- Jožef Kohne
3. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Aleš Kavkler
- Aleksandra Pirš
4. Predlagatelj DeSUS:
- Alojz Pušnik
5. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Urban Pihler

KMVVI je ugotovila, da izmed podanih predlogov ni prispelo dovolj predlogov kandidatov,
ki so člani občinskega sveta. Dne 17. 1. 2019 je tako ponovno pozvala politične stranke in
liste zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, da podajo predlog kandidata (člana
občinskega sveta) za člana Komisije za pritožbe in ugovore občanov.
Na podlagi prispelih predlogov pa je KMVVI sprejela naslednji predlog za imenovanje
Komisije za pritožbe in ugovore občanov, v naslednji sestavi:
-

Jožef Kohne, za predsednika
Aleš Kavkler
Aleksandra Pirš
Alojz Pušnik

5. člana komisije za pritožbe bo KMVVI predlagala na seji občinskega sveta.
Predlogi za imenovanje Komisije za priznanja in odlikovanja
Pravočasno, t.j. do 11. 1. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji
predlogi za imenovanje članov Komisije za priznanja in odlikovanja, in sicer:
1. Predlagatelj NSi:
- Tomaž Marzidovšek,
2. Predlagatelj SLS:
- Mirko Slatenšek
3. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Klemen Knez
- Vincenc Zobec
4. Predlagatelj DeSUS:
- Franc Valand
- Jelena Verdnik
5. Predlagatelj SDS:
- Andrej Samastur
6. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Eva Jug
Na podlagi prispelih predlogov je komisija sprejela naslednji predlog za imenovanje Komisije
za priznanja in odlikovanja , v naslednji sestavi:
V.

Vincenc Zobec, za predsednika
Tomaž Marzidovšek
Mirko Slatenšek
Klemen Knez
Franc Valand

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 Statutarno pravne komisije
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Statutarno pravno komisijo v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Viktor Pušaver, predsednik
Nataša Flac Podlipnik
Lavra Slatenšek
Vladimir Ganziti
Katja Mikolič Hasić
Sklep o imenovanju Komisije za pritožbe in ugovore občanov

Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za pritožbe in ugovore občanov v naslednji
sestavi:
-

Jožef Kohne, predsednik
Aleš Kavkler
Aleksandra Pirš
Alojz Pušnik

Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in odlikovanja
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Komisijo za priznanja in odlikovanja v naslednji
sestavi:
- Vincenc Zobec, za predsednika - predsednik
- Tomaž Marzidovšek
- Mirko Slatenšek
- Klemen Knez
- Franc Valand
S spoštovanjem.
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

ZADEVA: 2. Imenovanje Nadzornega odbora 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).

IV.

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Na podlagi določil Zakon o lokalni samoupravi in Statuta Občine Poljčane občinski svet
imenuje nadzorni odbor občine. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem
s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor Občine Poljčane ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski
svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančnoračunovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI).
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.
KMVVI je dne 21. 12. 2018 pozvala politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu
Občine Poljčane, da do dne 11. 1. 2019 do 12. ure predložijo predloge za člane Nadzornega
odbora Občine Poljčane. Na podlagi poziva so pravočasno prispeli naslednji predlogi:
1. Predlagatelj NSi:
- Metka Mohorko
2. Predlagatelj SLS:
- Marjeta Krempl
3. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Mihelca Draksler
- Mihaela Genc
4. Predlagatelj Lista Maje Bračko:
- Urban Pihler
5. Predlagatelj DeSUS:
- Vojteh Druškovič

KMVVI se je sestala dne 15. januarja 2019 ter obravnavala prispele predloge. Člani KMVVI
so na seji glasovali po posameznih predlaganih kandidatih in tako sprejeli naslednji predlog za
imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane:
V.

Metka Mohorko
Marjeta Krempl
Mihelca Draksler
Mihaela Genc
Vojteh Druškovič

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 Nadzornega odbora Občine Poljčane
Občinski svet Občine Poljčane imenuje Nadzorni odbor Občine Poljčane v naslednji sestavi:
-

Metka Mohorko
Marjeta Krempl
Mihelca Draksler
Mihaela Genc
Vojteh Druškovič

S spoštovanjem.

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

