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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: IMENOVANJE STALNIH in OBČASNIH DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022 te članov
NADZORNEGA ODBORA
Namen: obravnava in sprejem
Pravna podlaga:
- 24., 25. in 26. in 36. in 37. člen Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015)
- 57. in 58. člen Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 98/2015)
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Gradivo pripravila: Ester Renko-občinska uprava
Poročevalec: Matej Dodič-predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Namen: Sprejem sklepov o imenovanju
Obrazložitev:
V skladu s 24. členom Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015) in 57.
členom Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 98/2015) se v Občini Hrpelje – Kozina
za mandatno obdobje 2018-2022 predlagajo stalna in občasna delovna telesa.
Odbori in komisije štejejo 5 članov. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi
občinski svet s sklepom. Naloge delovnih teles so določene v Poslovniku občinskega sveta.
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico
članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik. Če
nastopijo razlogi, zaradi katerih predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi
podpredsednik, ki je član občinskega sveta.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru
občine ali z delom v občinski upravi.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s
poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
A) STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA:
1.
2.
3.
4.
5.

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE, PREMOŽENJSKE IN SPLOŠNE
ZADEVE
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN MLADINO
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, OKOLJE
IN PROSTOR TER
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODBOR ZA TURIZEM, KMETIJSTVO, MEDOBČINSKE IN MEDNARODNE
ODNOSE
STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

B) OBČASNA DELOVNA TELESA:
1) SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju svet) ima 5 članov.
Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k
preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer predstavnik: vzgojno izobraževalnih
organizacij, policije, občine, vzdrževanja občinskih cest in organizacij civilne zaščite
(gasilska društva). Svet na prvi seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predsednika
in namestnika.
Člani se imenujejo za mandatno dobo štirih let.
2) UREDNIŠKI ODBOR OBČINSKEGA GLASILA
Po Odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Ur. list RS, št. 35/2007) mandat
članov uredniškega odbora preneha z mandatom članov občinskega sveta, zato je potrebno
imenovati nove člane uredniškega odbora za nadaljnja 4 leta.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov od katerih je
eden direktor Občinske uprave Občine Hrpelje – Kozina.
Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Hrpelje - Kozina na podlagi predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

C) NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora
občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s

finančno-računovodskega ali pravnega področja. Nezdružljivost člana nadzornega odbora z
drugimi funkcijami in z delom v občinski upravi določa zakon. 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. Prvo sejo nadzornega odbora občine po izvolitvi skliče župan.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika.
Program dela nadzornega odbora je določen v 38. členu Statuta občine.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je zbirala predloge kandidatov za
imenovanje stalnih, občasnih delovnih teles in članov nadzornega odbora.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 1. seji dne 17.12.2018
obravnavala predloge sklepov o imenovanju članov stalnih delovnih teles, Nadzornega
odbora, Uredniškega odbora občinskega glasila in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in predlagala nekaj dopolnitev.
Predloge sklepov za potrditev na seji OS, bo predsednik KMVI podal na seji občinskega
sveta.

Priloga:
- Predlogi sklepov
Pripravila:
Ester Renko

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja
Matej Dodič

