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Na podlagi 16. in 39. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017)
je Občinski svet občine Vipava na svoji 2. redni seji dne, 17.1.2019 sprejel naslednji
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
1.
V Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
Jožko Žgur, Lože 11 a, Vipava, predsednik
Mira Fajdiga, Na Hribu 6, Vipava, članica
Radovan Lango, Vrhpolje 28 a, Vipava, član
Meta Mržek, Vojkova ulica 30, Vipava, članica
Ingrid Petrič, Slap 54, Vipava, članica
2.
Ta sklep velja takoj.
-

Številka:
Datum: 17.1.2019
Občinski svet
Župan Goran Kodelja
Obrazložitev:
39. člen Statuta občine Vipava določa:
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri postopku imenovanja
ima vpliv tudi javnost, fizične in pravne osebe s sedežem v občini, ki komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo kandidate. Člani nadzornega odbora morajo imeti
najmanj V. stopnjo izobrazbe, praviloma ekonomske, pravne ali tehnične smeri in izkušnje s
teh področij.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupani, člani svetov
krajevnih skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
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. redni seji dne, 7.1.2019
pregledala prispele predloge, ki so prispeli na poziv do 1.4.2019 do 12.00 ure in predlaga
občinskemu svetu v sprejem zgoraj navedeno vsebino sklepa.
Pripravila
Helena Kobal
Občinska uprava

Predlagatelj
Župan Goran Kodelja

