PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. in 40.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in
predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne ________ sprejel
naslednji

SKLEP:
1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona, v sestavi:
− Suzana ŠADL, *************, 9250 Gornja Radgona
− Vesna KOTNIK KAJDIČ, *************, 9250 Gornja Radgona
− Karmen ZORKO VUKAN, *************, 9250 Gornja Radgona
− Tamara BRATKOVIČ, *************, 9250 Gornja Radgona
− Liljana LORENČIČ ŠLEBINGER, *************, 9245 Spodnji Ivanjci
− Zlatko MULEC, *************, 9245 Spodnji Ivanjci
− Melita VULC, *************, 9250 Gornja Radgona
2. Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu
Občine Gornja Radgona.

Številka: 011-2/2019-U125
Datum: ________________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi, je nadzorni odbor eden izmed treh organov občine. Statut Občine Gornja
Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
nadzorni odbor med drugim opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakon o lokalni samoupravi v 32.a členu določa, da občinski svet imenuje člane nadzornega
odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje
naloge nepoklicno. Statut Občine Gornja Radgona v 40. členu določa, da ima nadzorni odbor
sedem (7) članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. V skladu s statutom občine
morajo člani nadzornega odbora imeti najmanj VI/2 raven strokovne izobrazbe in primerne
izkušnje s področja financ, gospodarstva, računovodstva ali prava.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani
krajevnih odborov, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter člani
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
V skladu s statutom občine, kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
na podlagi predlogov strank in list, zastopanih v občinskemu svetu.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji 2. seji,
dne 21. 2. 2019 obravnavala in uskladila predloge kandidatov za člane nadzornega odbora ter
predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da predloženi predlog obravnava in
sprejme.
Vsi predlagani kandidati so podali pisno izjavo, da soglašajo s kandidaturo za člana
Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona ter da za imenovanje izpolnjujejo formalne
pogoje opredeljene v 40. členu Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015), in sicer da imajo najmanj VI/2 raven
strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s področja financ, gospodarstva, računovodstva ali
prava. Na izjavah kandidatov so navedene tudi njihove ključne izkušnje in reference.
Članicam in članom občinskega sveta so izjave kandidatov na vpogled v občinski upravi.

V Gornji Radgoni, februar 2019
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE, IMENOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE
PREDSEDNIK:
Branko KLUN, l.r.

