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Ugotovitveni sklep o odstopu članice 
Nadzornega odbora 

in 
imenovanje dveh članov Nadzornega 

odbora do izteka mandata 
občinskemu svetu 
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Šempeter pri Gorici, 12. maj 2022 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA 
 
OBRAZLOŽITEV: UGOTOVITVENI SKLEP O ODSTOPU ČLANICE NADZORNEGA ODBORA IN 
IMENOVANJE DVEH ČLANOV NADZORNEGA ODBORA DO IZTEKA MANDATA 
OBČINSKEMU SVETU 
 

  Predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba je 2. aprila 2020 
sporočila, da je prejela odstopno izjavo člana nadzornega odbora. Dne 29. 4. 2022 je bila 
podana še ena odstopna izjava članice.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega Sveta Občine 
Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: KMVVI) je zato pozvala člane Občinskega sveta  
Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, da predlagajo dva nova kandidata za člana v 
Nadzornem odboru Občine Šempeter – Vrtojba do izteka mandata aktualnemu 
nadzornemu odboru.  
 24., 27. in 39. člen Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS 5/2018) 
določajo, da ima Nadzorni odbor pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski 
svet izmed občanov. Imeti morajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s 
finančno-računovodskega, pravnega področja ali gospodarskega področja. Kandidate za 
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
 Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, 
tajnik občine, delavci občinske uprave, delavci skupne občinske uprave ter člani 
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki 
so uporabniki občinskih proračunskih sredstev. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega 
sveta ter v krajevnem odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine. 
 Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka 
mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.  
 
Ker na poslano povabilo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do izteka 
roka ni prejela nobenega predloga, je sprejela zgolj ugotovitveni sklep o odstopu 
članice, ki ga pošilja občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. 
  
 Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja: 
  Monika Gorjan Zavadlav, l.r. 

 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0198/statut-obcine-sempeter---vrtojba?h=


 

 
Gradivo za 33. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 23. 6. 2022                              Stran 3 od 3 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in skladno 
s sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta 
Občine Šempeter - Vrtojba, sprejetim na 27. seji komisje dne 7.  6. 2022, je Občinski svet 
Občine Šempeter - Vrtojba na __.  seji dne ___ 2020, sprejel naslednji  
 
 
 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P  
 

1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije članice Nadzornega odbora:  
- NATAŠA VALENTINČIČ, Na Pristavi 28 A, 5290 Šempeter pri Gorici  
 
 

2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 0322-5/2022-                Župan 
Šempeter pri Gorici, _________          Občine Šempeter - Vrtojba 
         mag. Milan Turk 

 
 
 
 
 

 


