
 

 

OB Č IN A   POL JČA N E  
Žu p a n  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 

Številka: 410-0050/2019-201 

Datum: 16. 4. 2019 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) in 8. člena Pravilnika o 

sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 14/2016) sprejme župan Občine Poljčane 

 

SKLEP 

 

o imenovanju strokovne komisije za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje vlog, prispelih na 

Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane  

za obdobje od leta 2019 do 2022 

 

S tem sklepom se ustanovi občinska strokovna  komisija za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje 

vlog, prispelih na Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane 

za obdobje od leta 2019 do 2022, v katero so imenovani naslednji člani: 

 

1. Nataša Dvoršak, občinska uprava Občine Poljčane - predsednica 

2. Katja Pepelnak, občinska uprava Občine Poljčane - članica 

3. Mag. Jerneja Zorko, Komunala Slov. Bistrica - članica  

 

Obrazložitev: 

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2016), župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko 

strokovno komisijo za obdobje njegovega mandata za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje prispelih 

vlog na javni razpis. Komisija je sestavljena je iz dveh članov občinske uprave in strokovnega delavca 

izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini 

Poljčane.  

 

Naloge komisije so: 

- odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis, 

- ocenjevanje in vrednotenje upravičenosti vlog, 

- priprava poročila o ocenjevanju in vrednotenju vlog s predlogom prejemnikov in višino 

sredstev, 

- druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa. 

 

S tem je sklep utemeljen.  

 

PRAVNI POUK: Imenovani član komisije lahko v osmih dneh po prejemu tega sklepa županu Občine 

Poljčane poda pritožbo zoper imenovanje. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik. Župan 

imenuje nadomestnega člana. 

 

               

Župan Občine Poljčane 

  Stanislav KOVAČIČ 

Vročiti: 

- imenovani, po e-mailu, 

- arhiv, tu.  


