OBČINA POLJČANE
Občinski svet

16. redna seja Občinskega sveta,
24. oktober 2012

Gradivo za 8. točko dnevnega reda

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 11. 10. 2012

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na pobudo svetnika Tomaža Kokota, izraženo na 15. redni seji
Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 15. 9. 2012
Pobuda:
Svetniška skupina SDS predlaga, da župan imenuje še enega podžupana, s tem da pri tem ne
pride do povečanja finančnih sredstev, ampak se ta sredstva porazdelijo sorazmerno na dva.
Prosijo za pisni odgovor.
Odgovor:
V skladu s 35. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2007,
53/2010) za pomoč pri opravljanju nalog župana le-ta imenuje podžupana. 1. decembra 2010
je bil v skladu z zgoraj omenjenim členom za podžupana Občine Poljčane imenovan g. Mirko
Slatenšek.
Že iz same dikcije 35. člena Statuta Občine Poljčane je mogoče razbrati, da ima Občina
Poljčane enega podžupana.
Tudi sicer menimo, da ni objektivne potrebe po delitvi funkcije na dve osebi. Imenovani
podžupan svoje delo opravlja v skladu s pričakovanji: primerno, kvalitetno in v dobro razvoja
občine Poljčane.
Predlagana pobuda ne prispeva k učinkovitejšemu in bolj enostavnemu delovanju Občine
Poljčane. Pobuda ne pomeni finančnih prihrankov. Celo več. Lahko je pravno formalno
sporna, saj ni zakonske podlage za delitev plače podžupana na dve osebi.

Župan
Stanislav Kovačič

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

Številka: 013-0004/2012-22-401
Datum: 16. 10. 2012

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na vprašanje svetnika Tomaža Kokota, izraženo na 15. redni seji
Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 15. 9. 2012

Vprašanje:
Ali je prišlo do poravnave med Občino Poljčane in podjetjem S-DESIGN, Drejc Slatenšek
s.p. in kakšni so rezultati?
Odgovor:
Dne 11. 4. 2012 je bila na Okrožnem sodišču v Mariboru sklenjena sodna poravnava med
strankama Občino Poljčane in podjetjem S-DESIGN, Slatenšek Drejc s.p., na podlagi katere
je bilo ugotovljeno, da je Pogodba o izvajanju strojnih storitev na terenu št. 371-65/2010-7202 z dne 15. 11. 2010 nična. Glede na navedeno in v skladu z 87. členom Obligacijskega
zakonika mora vsaka stranka vrniti drugi vse, kar je na podlagi takšne pogodbe prejela. Ker
Občina Poljčane ne more vrniti podjetju S-DESIGN kar je po pogodbi opravilo, prav tako pa
bi bila cena zimske službe v letu 2012 višja kakor v letu 2010, je bilo upoštevajoč navedeno
dejstvo in zakonsko določilo (87. člen OZ) dogovorjeno, da stranki druga do druge nimata
nobenih zahtevkov več.
Direktorica občinske uprave:
Karmen Furman, univ. dipl. prav.

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 227
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 013-0004/2012-4-201
Datum: 15. 10. 2012

OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika g. Riegler Milana, izraženo na 15.
redni seji občinskega sveta, dne 19. 9. 2012
Pobuda:
Svetnik občinskega sveta g. Riegler Milan je izpostavil, da je v Zgornjih Poljčanah zelo
nepregledno križišče javne poti št. 947244 Prvomajski trg – Damše in regionalne ceste R1219 Slovenska Bistrica – Podplat in predlaga postavitev prometnega ogledala.
Odgovor:
Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010) redno vzdrževanje
državnih cest izvaja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Glede na to, da Direkcija
vzdržuje tudi območja križišč državnih z drugimi cestami, bomo pobudo občinskega svetnika
posredovali v obravnavo Direkciji.
S spoštovanjem.
Nataša Dvoršak, univ.dipl.inž.teh.prom.
svetovalka za okolje in prostor

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 229
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 013-0001/2012-6
Datum: 16. 10. 2012
OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Informacije in pojasnila o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Poljčane

Pobuda:
Na pobudo svetnikov, izraženo na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 15. 9.
2012
Pojasnilo:
Na podlagi določil Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v
občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 2/08) in Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v
Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 79/11) za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
ter urejanje pokopališč skrbi režijski obrat Občine Poljčane, ki je ustanovljen kot notranja
organizacijska enota občinske uprave občine. V okviru navedenih dejavnosti režijski obrat
skrbi za urejanje pokopališč, ki obsega: čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, košnjo
zelenic, obrezovanje žive meje, vzdrževalna dela na objektih in napravah, vzdrževanje poti,
opravlja pa tudi posamezne pokopališke dejavnosti, med katere sodijo: vodenje katastra
pokopališč, oddajanje grobnih prostorov v najem, izdajanje soglasij za postavitev spomenikov
idr.
Posamezne pokopališke dejavnosti, ki se izvajajo na pokopališču, in sicer: zagotovitev
uporabe mrliške vežice (priprava in čiščenje mrliške vežice), izvajanje pogrebnih svečanosti,
organizacija pogrebnega protokola, izkop in zasip jame oziroma ureditev prostora za žarni
pokop ter zaščito sosednjih grobov, osnovna ureditev groba (za žarni pokop – zalitje pokrova
žarne niše s silikonom, prekritje z zemljo in s ploščo spomenika, odstranitev cvetja in čiščenje
plošče, za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja na gomilo oziroma stojalo,
odstranitev cvetja in kamenja, ureditev osnovne gomile, odstranitev presežka zemlje na
deponijo), izvajanje dežurne službe, pa na pokopališčih na območju občine Poljčane, izvaja
podjetje YAMACO d.o.o., Masarykova ulica 16, 2000 Maribor, tel. št. 02/320 41 60, enaslov: yamaco@siol.net. Podjetje je bilo, izmed treh prejetih ponudb podjetij, izbrano kot
najugodnejši ponudnik navedenih storitev. Z navedenim podjetjem je Občina Poljčane

sklenila Pogodbo o izvajanju pokopaliških dejavnosti, z dne 1. 7. 2012, in sicer za določen čas
enega (1) leta, t.j. do 30. 6. 2013.
V primeru smrti se občani oziroma svojci pokojnika lahko obrnejo na katerokoli podjetje v
Republiki Sloveniji, ki je registrirano za opravljanje pogrebne dejavnosti. Izbrano
pogrebno podjetje, opravi pogrebne storitve, kot so: prevoz pokojnika, priprava pokojnika,
upepelitev pokojnika, balzamiranje pokojnika, ureditev dokumentacije, po dogovoru z
izvajalcem pokopaliških dejavnosti pa izjemoma tudi pogrebno svečanost. Izbrano pogrebno
podjetje se bo povezalo s pogrebnim podjetjem, ki opravlja pokopališke dejavnosti na
pokopališčih na območju občine Poljčane.

Renata Golob, univ. dipl. prav.

