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OBČINA POLJČANE 

Občinski svet  

 

 

ZADEVA: 1. Predlogi za imenovanje vaških odborov 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) 

 Odlok o ustanovitvi vaških odborov občinskega sveta Občine Poljčane in njihovih 

območij (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2007). 

 

IV. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

V skladu z določili Statuta Občine Poljčane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVVI) občani na zborih občanov imenujejo člane 

vaških odborov.  

 

 

 



Vaški odbori so kot posvetovalna telesa občinskega sveta imenovani zaradi zagotovitve 

sodelovanja pri opravljanju javnih zadev v občini. Vaški odbori predlagajo občinskemu svetu 

predloge in programe ki se nanašajo na območje njihovega delovanja (programi komunalnih 

del in drugi programi), obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 

njihovo območje, obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje 

njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje, sodelujejo z društvi 

ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja, na krajevno primeren način 

obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje, 

sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem 

območju in izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in 

občinskega sveta. 

V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški 

odbor ustanovljen. Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na predlog KMVVI občani 

na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen. 

Mandat članov vaških odborov sovpada z mandatom članov občinskega sveta. 

KMVVI je dne 30. 1. 2019 pozvala politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu 

Občine Poljčane ter občane in društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, da do dne 

1. 3. 2019 do 12.00 ure predložijo predloge za člane vaških odborov, skladno z Odlokom o 

ustanovitvi vaških odborov občinskega sveta Občine Poljčane in njihovih območij (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 42/2007; v nadaljevanju: odlok) in po ponovnem pozivu dne 8. 4. 

2019 predlagala občinskemu svetu imenovanje 5 od 7 z odlokom predvidenih članov vaških 

odborov – kjer je bilo dotlej predlagano zadostno število članov.  

Zaradi nezadostnega števila predlaganih članov KMVVI niso predlagala občinskemu svetu  

vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično (kjer so za 

zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom bili potrebni še dodatni 4 člani) in 

za območje naselja Poljčane (kjer je za zadostno število članov vaškega odbora skladno z 

odlokom bil potreben še dodatni član). Za te vaške odbore je ponovno objavila javni poziv 9. 

4. 2019, 11. 5. 2019 in 27. 6. 2019. Na vse navedene ponovne pozive sta prispela dva dodatne 

predloga za člane vaškega odbora za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično 

(kjer so za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebna še dodatna 2 

člana), medtem ko za vaški odbor za območje naselja Poljčane, kjer je za zadostno število 

članov vaškega odbora skladno z odlokom potreben še dodatni član, slednji ni bil predlagan.  

Člani komisije so ugotovili, da so vendarle prispeli in so bili tudi na Komisiji že potrjeni 

predlogi za večino članov vaških odborov tudi za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, 

Lovnik, Ljubično – in sicer za 5 članov od 7, kot je določeno v Odloku in za območje naselja 

Poljčane predlogi za 6 članov od 7, kolikor jih je za ta vaški odbor določeno z odlokom. Tako 

so tudi občani v območjih teh naselij vendarle izrazili pripravljenost delovati v lokalnem 

okolju v okviru vaških odborov. Člani Komisije so ocenili kot smiselno, da se kljub 

nezadostnemu številu predlogov za člane vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, 

Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane, glede na to da je po petih javnih 

pozivih vendarle predlaganih več kot polovica v Odloku predvidenih članov in je tako vaški 

odbor sklepčen in lahko sprejema veljavne odločitve, in naloge vaških odborov smiselno 

predlagati imenovanje vaških odborov za tudi brez manjkajočih 2 oz. 1 člana vaškega odbora 

in možnostjo, da se dodatni člani vaškega odbora predlagajo na samem zboru občanov. 

Hkrati pa so člani Komisije sklenili, da bodo predlagali ustrezno spremembo Statuta Občine 

Poljčane, ki je v pripravi, v smeri bodisi zmanjšanja števila članov vaških odborov iz 

določenih 7 na variabilnih 5 do 7 članov in oz. ali določenim konstituiranem vaškega odbora 

že z več kot polovico predvidenih vseh članov posameznega vaškega odbora, z možnostjo 



dopolnitve števila članov vaškega odbora do (najvišjega) predpisanega števila tekom trajanja 

mandata.   

 

Komisija je soglasno sprejela sklep, da predlaga imenovanje vaškega odbora za območje 

naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, v naslednji sestavi: 

- Bonifacij Furman, 

- Ljubica Žavcer 

- Bojan Kajtna 

- Petra Vrhovnik in 

- Ivan Borovnik.  

S predlogom, da se dodatna 2 člana tega vaškega odbora lahko predlagata in imenujeta na 

zboru občanov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično. 

 

Komisija je soglasno sprejela sklep, da predlaga imenovanje vaškega odbora za območje 

naselja Poljčane, v naslednji sestavi: 

- Anton Jelovšek, 

- Marjan Kurnik, 

- Janko Pirš, 

- Simon Flac, 

- Milan Potočnik in 

- Majda Šlamberger.  

S predlogom, da se dodatni član tega vaškega odbora lahko predlaga in imenuje na zboru 

občanov za območje naselja Poljčane.  

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejeti predlogi za imenovanje članov vaških odborov nimajo finančnih posledic za Proračun 

Občine Poljčane.  

 

VI. PREDLOGI SKLEPOV 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in o njem razpravlja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADEVA: 2. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane 

 

I. PREDLAGATELJ 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju 

komisija) 

 

 

II. VRSTA POSTOPKA 

 

Enofazni 

 

 

III. PRAVNE PODLAGE  

 

 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 

besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 

 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 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu z določili Zakona o 

lokalnih volitvah (ZLV), določili Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in 23. členom Statuta 

Občine Poljčane pozvala stranke, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, organizacije 

občanov in občane Občine Poljčane, da pošljejo svoje predloge kandidatov za člane občinske 

volilne komisije. Javni poziv je bil v skladu s sklepom komisije objavljen na uradni spletni 

strani občine in oglasni deski občine.  

 

 

Po določbah 35. člena Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo sestavljajo 

predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov 

namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani 

volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo na podlagi predlogov političnih strank, 

drugih organizacij v občini ter občanov. 

 

Pristojnosti občinske volilne komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah. Komisija 

ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri izvedbi občinskih volitev, saj mora v 

celoti skrbeti za njihovo zakonitost in pravilnost, ter za izvedbo tehničnega dela v zvezi z 

njimi. Poleg tega je odgovorna tudi za izvedbo morebitnih referendumov. 

 

Občinski volilni komisiji Občine Poljčane poteče mandat 4. 7. 2019. Občinsko volilno 

komisijo imenuje skladno z določbami ZLV in Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) 

občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 



Ker po prvem pozivu Komisije ni prispelo zadostno število predlogov za predsednika oz. 

njegovega namestnika in člane oz. njihove namestnike občinske volilne komisije, je Komisija 

dne 26. 6. 2019 ponovno pozvala politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu 

Občine Poljčane ter zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje 

predsednika ter članov in njihovih namestnikov občinske volilne komisije Občine Poljčane 

skupaj s soglasji kandidatov za imenovanje, najpozneje do petka, 16. 8. 2019 do 12. ure na 

naslov Občine Poljčane.  

 

Pravočasno, t.j. do 16. 8. 2019 do 12.00 ure so na naslov Občine Poljčane prispeli naslednji 

predlogi za predsednika oz. namestnika predsednika in člane oz. namestnike članov občinske 

volilne komisije Občine Poljčane:  

- za člana oz. namestnika člana: 

1. Predlagatelj SD Socialni demokrati: 

- Srečko Lorenčak, Križeča vas 18a, 2319 Poljčane – član oz. namestnik člana, 

 

2. Predlagatelj NSi: 

- Bojan Marzidovšek, Krasna 18, 2319 Poljčane - član, 

- Darko Mohorko, Brezje pri Poljčanah 14a, 2319 Poljčane – namestnik člana, 

 

3. Predlagatelj DeSUS: 

- Pavel Genc, Vorančeva ulica 21, 2319 Poljčane – član oz. namestnik člana, 

 

4. Predlagatelj SLS: 

- Liljana Belič, Stanovsko 66, 2319 Poljčane – član oz. namestnik člana, 

 

5. Predlagatelj KUD Janko Živko: 

- Jasna Orešič, Ob potoku 11, 2319 Poljčane – član oz. namestnik člana, 

 

6. Predlagatelj SDS: 

- Feliks Gorišek, Ob železnici 16, 2319 Poljčane – član oz. namestnik člana. 

- za predsednika oz. namestnika predsednika: 

1. Predlagatelj NSi: 

- Anja Medved, Ulica Bračičeve brigade 7, 2319 Poljčane – namestnik 

predsednika 

 

2. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča: 

- Nada Vučajnk, Lušečka vas 31, 2319 Poljčane – predsednik. 

 

Komisija je soglasno sprejela sklep, da predlaga imenovanje Občinske volilne komisije 

Občine Poljčane v naslednji sestavi: 

Predsednik: Nada Vučajnk, Lušečka vas 31, 2319 Poljčane; 

Namestnik predsednika: Anja Medved, Ulica Bračičeve brigade 7, 2319 Poljčane; 

Član 1: Srečko Lorenčak, Križeča vas 18a, 2319 Poljčane; 

Namestnik člana 1: Liljana Belič, Stanovsko 66, 2319 Poljčane; 



Član 2: Bojan Marzidovšek, Krasna 18, 2319 Poljčane; 

Namestnik člana 2: Jasna Orešič, Ob potoku 11, 2319 Poljčane; 

Član 3: Pavel Genc, Vorančeva ulica 21, 2319 Poljčane; 

Namestnik člana 3: Feliks Gorišek, Ob železnici 16, 2319 Poljčane. 

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za proračun občine 

Poljčane.  

 

VI. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter 

sprejme naslednji sklep 

 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 

93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji __________ izredni seji dne 

________________ sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

o  imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Poljčane imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi: 

 

 

Nada Vučajnk, Lušečka vas 31, 2319 Poljčane - predsednica; 

Anja Medved, Ulica Bračičeve brigade 7, 2319 Poljčane - namestnica predsednice; 

Srečko Lorenčak, Križeča vas 18a, 2319 Poljčane – član št. 1; 

Liljana Belič, Stanovsko 66, 2319 Poljčane - namestnik člana št. 1; 

Bojan Marzidovšek, Krasna 18, 2319 Poljčane – član št. 2; 

Jasna Orešič, Ob potoku 11, 2319 Poljčane- namestnik člana št. 2; 

Pavel Genc, Vorančeva ulica 21, 2319 Poljčane – član št. 3; 

Feliks Gorišek, Ob železnici 16, 2319 - namestnik člana št. 3.  

 

II. 

 

Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. 

 



III. 

 

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta od dneva pričetka veljave 

sklepa o imenovanju. 

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 
Predsednik komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Valand 

 

 


