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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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Političnim strankam v Občinskem svetu Občine Poljčane
Listam, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane
širši zainteresirani javnosti

ZADEVA: Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških
odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za vaške odbore za območje
naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja
Poljčane
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane
ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane,
širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega
sveta Občine Poljčane za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za
območje naselja Poljčane. Po javnem pozivu k predložitvi predlogov za člane vaških odborov
Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 30. 1. 2019 in ponovnih javnih pozivih z dne 27. 3.
2019, 10. 4. 2019 in 10. 5. 2019 za vaške odbore za navedena območja Občine Poljčane ni
prispelo zadostno število predlogov za člane vaških odborov glede na določeno število članov
le-teh.
Vaški odbori za posamezna območja občine Poljčane so določeni z Odlokom o ustanovitvi
vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 42/2007; v nadaljevanju odlok), na podlagi katerega je bilo ustanovljenih osem vaških
odborov. Na javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov z dne 30. 1. 2019 in
ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov z dne 30. 1. 2019 je prispelo
zadostno število predlogov za člane šestih vaških odborov, in sicer za območje naselij
Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake (ki šteje 4 člane), za območje naselij Brezje in
Križeča vas (ki šteje 3 člane), za območje naselij Hrastovec po Bočem, Krasna in Studenice,
(ki šteje 5 članov), za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas (ki šteje 5 članov), za
območje naselja Sp. Poljčane (ki šteje 5 članov) in za območje naselja Sp. Brežnica in
Stanovsko (ki šteje 5 članov). Na javni poziv in ponovni javni poziv k predložitvi predlogov
za člane vaških odborov z dne 30. 1. 2019, z dne 27. 3. 2019, z dne 10. 4. 2019 in z dne 10. 5.
2019, pa ni prispelo zadostno število predlogov za člane dveh vaških odborov, in sicer:

-

za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, ki šteje 7 članov in je
bilo pravočasno predlaganih 5 članov, in
za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov in je bilo pravočasno predlaganih 6
članov.

V posamezni vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za
katerega je vaški odbor ustanovljen. Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo
župana, podžupana, člana nadzornega odbora ter s funkcijo javnega uslužbenca v občinski
upravi. Mandat članov vaškega odbora sovpada z mandatom članov občinskega sveta.
V skladu z 68. členom Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) in na podlagi 3. člena
odloka, člane vaških odborov, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, imenujejo in razrešujejo občani, na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen. Člani vaškega odbora na prvi seji izmed
sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
Glede na navedeno, vas prosimo, da podate pisne predloge za imenovanje dodatnih
članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
dodatna 2 člana in za območje naselja Poljčane dodatnega člana, vključno do petka, 16.
8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:
OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov:
obcina@poljcane.si
Za pravočasno vložen predlog se šteje predlog, ki do navedenega dne in ure prispel v tajništvo
Občine Poljčane.
Posamezni predlagatelj lahko predlaga več kandidatov.
Posamezni predlog mora vsebovati navedbo, v kateri vaški odbor se kandidat predlaga, ime in
priimek kandidata, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča. Predlogu mora biti priloženo
tudi pisno soglasje s kandidaturo ter izjavo, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov za namen
izvedbe postopka imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala vse pravočasno
prispele in formalno popolne predloge za imenovanje članov vaških odborov in svoj predlog
predložila v potrditev Občinskemu svetu Občine Poljčane.

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand
Priloga:
- Predlog in soglasje

Objavljeno:
- na spletni strani www.poljcane.si – OBJAVE – Uradne objave in na oglasi deski Občine Poljčane
- poslano po e-pošti: vodjem svetniških skupin OS Občine Poljčane

____________________________________________________________
(naziv predlagatelja)
___________________________________________________________
(naslov predlagatelja)
__________________________________
(datum)

OBČINA POLJČANE
Občinski svet
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Bistriška cesta 65
2319 POLJČANE

ZADEVA: PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA VAŠKEGA ODBORA
Za člana/članico (ustrezno obkrožite):
1. vaškega odbora za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično,
2. vaškega odbora za območje naselja Poljčane,
predlagam naslednjega/-o kandidata/-ko:
Ime in priimek: _________________________________________________________
Datum rojstva: __________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
______________________________________________________________________
Podpis in žig predlagatelja:
_______________________

SOGLASJE KANDIDATA

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) _________________________________________
rojen/-a

_____________________,

stanujoč/-a

_______________________________

___________________________________________________________________________
potrjujem, da soglašam k imenovanju za člana/-članico vaškega odbora za območje naselja/-ij
______________________________ in da sem pripravljen/-a opravljati funkcijo, če bom
imenovana/-a ter dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za namen
izvedbe postopka imenovanja.

V Poljčanah, dne _______________________

___________________________
(podpis kandidata)

