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PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Igor REPIČ, predsednik KMVI 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 32a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF) ter 14., 36. in 37. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme Sklep o imenovanju 
Nadzornega odbora Občine Benedikt, kot je bil predložen. 

 



 
PREDLOG SKLEPA: 

 
 
Na podlagi 32a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF) ter 14., 36. in 37. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na ___ 
redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju Nadzornega odbora Občine Benedikt 

 
 
I. 
 

V Nadzorni odbor Občine Benedikt se imenujejo: 
1. Borut DRETAR, Čolnikov trg 7, 2234 Benedikt 
2. mag. Jožica ŠAUPERL FRIDAU, Sp. Ročica 24/b, 2234 Benedikt in 
3. Simona ZORKO REPIČ, u.d.e., Štajngrova 15, 2234 Benedikt 

 
 

II. 
 

Nazorni odbor opravlja naloge v skladu s Statutom Občine Benedikt in Poslovnikom 
Nadzornega odbora Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 89/2009). 
 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 01101-001/2014- 
Benedikt, dne  
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 



  
Obrazložitev 

 
 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  

 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
 
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Člani 
nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe, predsednik 
nadzornega odbora pa najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje s finančno-
računovodskega ali pravnega področja. 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, 
direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih 
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki 
občinskih proračunskih sredstev. 
 
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. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 1. seji dne 
10.11.2014 sprejela sklep, s katerim je potrdila predlog Javnega poziva za predlaganje 
kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora Občine 
Benedikt za mandatno obdobje 2014-2018. Javni poziv je bil poslan predstavnikom 
vseh političnih strank na območju občine Benedikt ter objavljen na spletni strani Občine 
Benedikt. Rok za posredovanje predlogov iz javnega poziva je bil 24.11.2014 do 11.00 
ure.  
 
Komisija se je v zvezi s pripravo predlogov ponovno sestala na seji dne 24.11.2014, 
kjer je pregledala prispele predloge. Ugotovila je, da so vsi predlogi prispeli 
pravočasno. Pri predlogih za imenovanje članov Nadzornega odbora so bili vsi člani 
enotni, da prispelih predlogov ne bodo spreminjali, prav tako so ugotovili, da je 
predpisana izobrazba predlaganih ustrezna.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanju daje Občinskemu svetu 
pripravljen predlog v obravnavno in potrditev. 
 


