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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). KMVVI je po obravnavi 

pravočasno prispelih predlogov za člane vaških odborov na seji dne 26. 3. 2019 ugotovila, da 

za vse vaške odbore ni bilo predlagano zadostno število kandidatov, in sicer za vaške odbore: 

- za območje naselij Hrastovec po Bočem, Krasna in Studenice, kjer sta za 

zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebna še 

dodatna 2 člana,  

- za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, kjer so za 

zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebni še 

dodatni 4 člani,   

- za območje naselja Poljčane, kjer je za zadostno število članov vaškega 

odbora skladno z odlokom potreben še dodatni član. 

Glede na navedeno je KMVVI soglasno sprejela sklep, da se upravičene predlagatelje 

ponovno pozove k predložitvi predlogov za dodatne člane in določila rok za predložitev 

predlogov za dodatne člane vaških odborov na ponedeljek, 8. 4. 2019 do 12.00 ure.  

Pravočasno, t.j. do 1. 3. 2019 do 12.00 ure za člane vaških odborov oz. pravočasno po 

ponovnem pozivu, t.j. do 8. 4. 2019 do 12. ure za dodatne člane, so na naslov Občine Poljčane 

prispeli naslednji predlogi za člane vaških odborov, in sicer za: 

 

I. Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake 

 

Predlagatelj Predlagani 

Lista Staneta Kovačiča Boštjan Jug, Modraže 16 

Franc Marzidovšek Aleksander Marzidovšek, Modraže 14b 

OO NSi Jože Skledar, Globoko ob Dravinji 11, Makole 



Boris Vidnar, Novake 46 

OO SDS Karel Kodrič, Novake 51 

Vasko Kosirnik, Novake 28 

OO SLS Jožica Podjavoršek, Modraže 9 

 

               Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 4 člane. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in 

Novake  

Komisija je ugotovila, da je število predlaganih kandidatov za vaški odbor zadostno in 

soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, 

Modraže in Novake, v naslednji sestavi: 

- Boštjan Jug, 

- Boris Vidnar, 

- Karel Kodrič in 

- Jožica Podjavoršek. 

 

II. Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas 

 

Predlagatelj Predlagani 

OO NSi Darko Mohorko, Brezje pri Poljčanah 14a 

OO SDS Marko Korošec, Brezje pri Poljčanah 1 

Stanislav Stoporko, Brezje pri Poljčanah 7b 

OO Desus Miran Polanec, Križeča vas 2b 

 

Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 3 člane. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Brezje in Križeča vas  

Komisija je ugotovila, da je število predlaganih kandidatov za vaški odbor zadostno in 

soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča 

vas, v naslednji sestavi: 

- Darko Mohorko, 

- Marko Korošec in 

- Miran Polanec. 

 

III. Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice 

 

Predlagatelj Predlagani 



OO NSi Leopold Lesnika, Hrastovec pod Bočem 31 

Srečko Lončarič, Krasna 17 

Marjan Pirš, Studenice 12 

 

Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 5 članov. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in 

Studenice 

KMVVI je ugotovila, da število predlaganih kandidatov za vaški odbor za območje naselij 

Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice ni zadostno, saj so predlagani 3 kandidati za člane 

vaškega odbora, po odloku pa ta vaški odbor šteje 5 članov. Na podlagi pravočasno prispelih 

predlogov je KMVVI na seji 26. 3. 2019 soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor 

za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, v sestavi Leopold Lesnika, 

Srečko Lončarič in Marjan Pirš, pri čemer bo dokončni predlog za člane tega vaškega odbora 

bo sprejet po prejemu in obravnavi naknadnih predlogov za 2 dodatna člana tega vaškega 

odbora.  

KMVVI se je ponovno sestala dne 9. 4. 2019 ter obravnavala pravočasno, do 8. 4. 2019 do 12. 

ure, prispela dodatna predloga za člane vaških odborov, in sicer za: 

 

Predlagatelj Predlagani 

OO NSi Mitja Vouk, Hrastovec pod Bočem 14, Makole 

 Ljubica Zaman, Hrastovec pod Bočem 1a 

KMVVI je ugotovila, da je število predlaganih kandidatov za vaški odbor za območje naselij 

Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice zadostno, saj sta poleg dne 26. 3. 2019 potrjenih 3 

kandidatov predlagana še 2 kandidata za člane vaškega odbora. KMVVI je tako soglasno 

sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže 

in Novake, v naslednji sestavi: 

- Leopold Lesnika, 

- Srečko Lončarič, 

- Marjan Pirš, 

- Mitja Vouk in 

- Ljubica Zaman. 

 

IV. Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično 

 

Predlagatelj Predlagani 

OO NSi Bonifacij Furman, Ljubično 6 

Ljubica Žavcer, Maistrova ul. 14 



OO SDS Bojan Kajtna, Prvomajski trg 26 

 

Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 7 članov. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in 

Ljubično 

KMVVI je ugotovila, da število predlaganih kandidatov za vaški odbor za območje naselij Zg. 

Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično ni zadostno, saj so predlagani 3 kandidati za člane 

vaškega odbora, po odloku pa ta vaški odbor šteje 7 članov. Na podlagi pravočasno prispelih 

predlogov je KMVVI na seji 26. 3. 2019 soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor 

za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično predlagajo Bonifacij Furman, 

Ljubica Žavcer in Bojan Kajtna, pri čemer bo dokončni predlog za člane tega vaškega odbora 

bo sprejet po prejemu in obravnavi naknadnih predlogov za 4 dodatne člane tega vaškega 

odbora. 

KMVVI se je ponovno sestala dne 9. 4. 2019 ter ugotovila, da do 8. 4. 2019 do 12. ure, ni 

prispel noben predlog za dodatne člane vaških odborov. KMVVI je ugotovila, da število 

predlaganih kandidatov za vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in 

Ljubično ni zadostno, saj so predlagani le 3 kandidati za člane vaškega odbora, po odloku pa 

ta vaški odbor šteje 7 članov.  

KMVVI je sprejela predlog, da ponovno pozove upravičene predlagatelje k podaji predlogov 

za dodatne člane vaškega odbora do dne 10. 5. 2019 do 12. ure in s problematiko 

nezadostnega števila predlaganih članov vaških odborov seznani tudi občinski svet.  Predlog 

za člane tega vaškega odbora bo dokončno sprejet po prejemu in obravnavi naknadnih 

predlogov po drugem ponovnem pozivu za 4 dodatne člane tega vaškega odbora.  

 

V. Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas 

 

Predlagatelj Predlagani 

Lista Staneta Kovačiča Viljem Kadilnik, Čadramska vas 2 

Matjaž Knez, Čadramska vas 30 

Marko Potočnik, Lušečka vas 33 

Anica Požeg, Lušečka vas 4 

Dragica Štih, Lušečka vas 32 

OO SDS Ladislav Krošel, Čadramska vas 57  

Rosando Smogavec, Lušečka vas 60 

 

Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 5 članov. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas   



KMVVI je ugotovila, da je število predlaganih kandidatov za vaški odbor zadostno in 

soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in 

Čadramska vas, v naslednji sestavi: 

- Viljem Kadilnik, 

- Matjaž Knez, 

- Dragica Štih, 

- Ladislav Krošel in 

- Rosando Smogavec. 

 

VI. Vaški odbor za območje naselja Poljčane 

 

Predlagatelj Predlagani 

Lista Staneta Kovačiča Anton Jelovšek, Dravinjska cesta 2 

Marjan Kurnik, Čretniška ulica 24 

Janko Pirš, Bistriška cesta 13 

OO NSi Simon Flac, Gregorčičeva 11 

OO SDS Milan Potočnik, Na hribu 29 

Majda Šlamberger, Bistriška 11a 

 

Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 7 članov. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselja Poljčane 

KMVVI je ugotovila, da število predlaganih kandidatov za vaški odbor za območje naselja 

Poljčane ni zadostno, saj je predlaganih 6 kandidatov za člane vaškega odbora, po odloku pa 

ta vaški odbor šteje 7 članov. Na podlagi pravočasno prispelih predlogov je KMVVI na seji 

26. 3. 2019 soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselja Poljčane 

v sestavi Anton Jelovšek, Marjan Kurnik, Janko Pirš, Simon Flac, Milan Potočnik in Majda 

Šlamberger, pri čemer bo dokončni predlog za člane tega vaškega odbora bo sprejet po 

prejemu in obravnavi naknadnih predlogov za dodatnega člana tega vaškega odbora. 

KMVVI se je ponovno sestala dne 9. 4. 2019 in ugotovila, da do 8. 4. 2019 do 12. ure, ni 

prispel noben predlog za dodatnega člana tega vaškega odbora. KMVVI je ugotovila, da 

število predlaganih kandidatov za vaški odbor za območje naselja Poljčane ni zadostno, saj je 

predlaganih le 6 kandidatov za člane vaškega odbora, po odloku pa ta vaški odbor šteje 7 

članov.  

KMVVI je sprejela predlog, da ponovno pozove upravičene predlagatelje k podaji predlogov 

za dodatne člane vaškega odbora do dne 10. 5. 2019 do 12. ure in s problematiko 

nezadostnega števila predlaganih članov vaških odborov seznani tudi občinski svet.  Predlog 

za člane tega vaškega odbora bo dokončno sprejet po prejemu in obravnavi naknadnih 

predlogov po ponovnem pozivu za dodatnega člana tega vaškega odbora.  

 

VII. Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane 



 

Predlagatelj Predlagani 

Peter Turin Peter Turin, Prekomorske brigade 12 

Damjan Perko  Damjan Perko, Seliškarjeva 4 

Lista Staneta Kovačiča Marjan Orešič, Ulica 9. maja 9 

OO NSi Andrej Mlakar, Ul. Prekomorske brigade 11a 

OO SDS Oswald Zdolšek, Vorančeva 29 

Zoran Berdnik, Dravinjska cesta 73a 

OO SLS Mirko Slatenšek, Ulica prekomorske brigade 4 

OO Desus Bogoslav Detiček, Ulica prekomorske brigade 24 

 

Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 5 članov. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselja Sp. Poljčane    

Komisija je ugotovila, da je število predlaganih kandidatov za vaški odbor zadostno in 

soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, v 

naslednji sestavi: 

- Marjan Orešič, 

- Andrej Mlakar, 

- Zoran Berdnik, 

- Mirko Slatenšek in 

- Bogoslav Detiček. 

 

VIII. Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko 

 

Predlagatelj Predlagani 

Lista Staneta Kovačiča Aleš Brglez, Sp. Brežnica 41a 

OO SDS Franc Gros, Stanovsko 49 

Jožef Alen Kohne, Stanovsko 83 

OO SLS Ciril Janžič, Stanovsko 46 

Boris Pezdir, Stanovsko 11a 

OO Desus Franc Korošec, Sp. Brežnica 10 

 



Na podlagi odloka, vaški odbor šteje 5 članov. 

Imenovanje članov vaškega odbora za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko     

KMVVI je ugotovila, da je število predlaganih kandidatov za vaški odbor zadostno in 

soglasno sprejela predlog, da se imenuje vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in 

Stanovsko, v naslednji sestavi: 

- Aleš Brglez, 

- Jožef Alen Kohne, 

- Ciril Janžič, 

- Boris Pezdir in 

- Franc Korošec. 

 

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 ter da 

njegovi člani aktivno pristopijo k podaji predlogov za dodatne člane vaških odborov. 

 

S spoštovanjem. 

 

 
Predsednik komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Valand 

 


