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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-7/2014-20
Datum: 19.6.2015
OBČINSKI SVET
OBČINE HRPELJE - KOZINA
Zadeva: Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalec: Denis Čermelj- predsednik komisije
Pravna osnova: 113. Člen Poslovnik občinskega sveta in 40. Člen Statuta občine
Obrazložitev:
Postopek in pogoji imenovanja člana v NO:
Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45
dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane NO občine predlaga občinskemu svetu
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančnoračunovodskega ali pravnega področja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, ţupan, podţupan, člani
svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni usluţbenci občinske uprave ter
člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članom Nadzornega odbora preneha mandat s potekom mandata članom občinskega
sveta, ki je člane NO imenoval.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva, dolţna občinskemu
svetu predlagati novega kandidata. Svet odloči s sklepom.
Imenovanje novega člana v NO občine:
Občinski svet OHK je na seji dne 27.11.2014 s sklepom št. 032-7/2014-10 imenoval člane
Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina. Le-ta se je konstituiral na seji dne 5.1.2015.
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Z dnem 30.4.2015, je članica NO Kristina Furlan podala odstopno izjavo, zaradi česar je
potrebno opraviti novo imenovanje člana nadzornega odbora.
Občinski svet je na seji dne 19.6.2015, sprejel ugotovitveni sklep št. 032-7/2014-17, da je
članica Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina, Kristina Furlan; Hrpelje, Ul.
Dragomirja B. Brikina 48, 6240 Kozina, z dne 30.4.2015 podala pisno odstopno izjavo,
zaradi česar ji z dnem 30.4.2015 preneha članstvo v Nadzornem odboru.
Komisija je pozvala člane občinskega sveta, da do roka, to je do 1.6.2015, podajo predloge
za imenovanje novega člana v NO občine. Do roka sta prispela dva predloga.
Člani komisije so na seji dne 15.6.2015 proučili predloge svetnikov za imenovanje članov
v NO. Ugotovili so , da predlagana kandidata ne izpolnjujeta pogoje, ki jih določata 40.
člen statuta občine in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije .
Člane OS se ponovno pozove, da do naslednje seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, predlagajo novega kandidata za člana v NO občine. Komisija bo
po proučitvi predlogov predlagala kandidata v NO občine, ki ga potrdi OS.
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem sklep v predloţenem besedilu.

Denis Čermelj l.r.
Predsednik komisije

Priloge:
- Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov NO
Vloţiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva
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Številka: 032-7/2014-21
Datum: 01.7.2015

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena in 40. Člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
29/2011, 76/2012) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. redni seji, dne 01.7.2015
sprejel
SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora
1.
V sklepu o imenovanju članov nadzornega odbora št. 032-7/2014-10 z dne 27.11.2014, se
zaradi odstopne izjave članice Nadzornega odbora, v 2. točki 1. člena črta besedilo:
»Kristina Furlan, Hrpelje, Ul. DBB 48, 6240 Kozina.«
2.
Za novega člana/ico Nadzornega odbora občine Hrpelje – Kozina se imenuje
_____________________

3.
Ta sklep velja takoj.
Saša Likavec Svetelšek
ŢUPANJA
Sklep se dostavi:
imenovanima v sklepu
članom NO
občinska uprava finance

Vloţiti:
v zbirko dokumentarnega gradiva.
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