2. redna seja
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

4.e točka
PREDLOG

SKLEP O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA
PRAVNA PODLAGA:
18. in 51. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo,
88/15 in 14/18)
PREDLAGATELJ:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBRAZLOŽITEV:
51. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko določa:
Nadzorni odbor šteje pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.
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, člani svetov
krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Za člane nadzornega odbora je priporočljivo, da imajo ustrezna strokovna znanja, izkušnje in poznajo
veljavne finančno – računovodske predpise.
Nadzorni odbor lahko občinskemu svetu predlaga vključitev izvedenca, za opravljanje posameznih
strokovnih nalog.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe
občinskega sveta.
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se ustrezno uporabljajo razlogi za predčasno
prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Članom nadzornega odbora je potekel mandat s konstituiranjem občinskega sveta.
OCENA STANJA:
/
CILJI IN NAČELA:
/
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sejnine članom.
Beti Čufer
Direktorica občinske uprave
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Predlog sklepa:
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18)je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na _____ redni seji dne _________
sprejel

SKLEP
1. člen
V Odbor Nadzorni odbor Občine Renče-Vogrsko se imenujejo:
1.
Gregor Kobal, Trg 16, Renče
2.
Neva Bizjak, Vogrsko 85, Volčja Draga
3.
Ljubomira Vodopivec, Žigoni 29, Renče
4.
Branko Brankovič, Volčja Draga 105C, Volčja Draga
5.
Nela Pregelj, Mohorini 2, Renče
2. člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe
občinskega sveta.
3. člen
Sklep velja od sprejema in se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka:
Datum:
Tarik Žigon
Župan
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