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Občinski svet
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Gradivo za 13. točko dnevnega reda

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 223
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 013-0004/2011-12
Datum: 26. 10. 2011

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na vprašanje svetnika Vinka Zobca, izraženo na 8. redni seji
Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 20. 9. 2011

Vprašanje:
Koliko najemnikov grobnih mest je bilo v letošnjem letu opozorjenih zaradi nevzdrževanja
grobnih mest in kakšne so bile realizacije tega?

Odgovor:
Zaradi nevzdrževanja grobnih mest, v letošnjem letu ni bil opozorjen nihče.
Pri preverjanju najemnikov nevzdrževanih grobov se je namreč izkazalo, da so le-ti zapuščeni
oziroma odstopljeni upravljavcu pokopališča v nadaljnje razpolaganje. Za minimalno
vzdrževanje tovrstnih grobov skrbi upravljavec pokopališča.
Pripravila:
Renata Golob, univ. dipl. prav.

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 223
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 013-0002/2011-26-401
Datum: 26. 10. 2011

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na vprašanje svetnika Janeza Kidriča, izraženo na 8. redni seji
Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 20. 9. 2011

Vprašanje:
Ali je bil narejen javni razpis za zavarovanje premoženja Občine Poljčane? Koliko ponudb je
prispelo in katera ponudba je bila izbrana?

Odgovor:
Znesek vseh zavarovanj, ki jih po svojih sklenjenih policah plačuje Občina Poljčane, letno ne
presega vrednosti 5.000 EUR. Glede na višino zneska zavarovanj po veljavni zakonodaji
nismo zavezani v postopek pridobivanja ponudb. V skladu z določili Zakona o javnem
naročanju slednje velja za sklenitev poslov do vrednosti 20.000 EUR za storitve. Ne glede na
navedena dejstva se zavedamo, da je potrebno z javnimi sredstvi ravnati ekonomično in
gospodarno, zato smo glede na sklenjene police pridobili tudi dve ponudbi konkurenčnih
zavarovalnic. Ob pregledu vsebine in zneskov obeh pridobljenih ponudb ter obstoječih
sklenjenih polic je bil izbran kot najugodnejši ponudnik Zavarovalnica Triglav.
Pripravila:
Karmen Furman, univ. dipl. prav.

