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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 
OBRAZLOŽITEV: IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠEMPETER -                                  
VRTOJBA 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Šempeter - Vrtojba bo na 1. seji komisije dne 10. 1. 2023 obravnavala imenovanje članov 
nadzornega odbora, ki bo potekalo skladno z 32. a členom Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. in 39. 
člena Statuta Občine-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018).  
 
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 
45 dneh po svoji prvi seji. 
 
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 
izkušnje s finančno-računovodskega, pravnega področja ali gospodarskega področja. 
 
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. 
 
Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka 
mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno 
razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno 
prenehanje mandata člana občinskega sveta.  
 
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. 
 
 
                        Predsednica komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
                                  Dunja Savnik Winkler, l.r. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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Na podlagi 32. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. in 39. člena Statuta Občine - Vrtojba 
(Uradni list RS, št. 5/2018) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na __ seji dne, 
___________sprejel naslednji   
 
 

S K L E P 
o imenovanju Nadzornega odbora 

 
1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane Nadzornega odbora 
Občine Šempeter - Vrtojba: 
 
NADZORNI ODBOR OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

2.  
 

Članstvo v Nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata 
članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. 
 

 
3. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 0322-0010/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                                   Župan 

  Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                                mag. Milan Turk 
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