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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017) in 65. člena
Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017) je Občinski
svet občine Vipava na svoji 2. redni seji dne, 17.1.2019 sprejel naslednji
Sklep o imenovanju Odbora za finance
1.
V Odbor za finance v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

-

Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava, predsednica
Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava, član
Bogdana Počkar, Duplje 15, Vipava, članica
Orjana Curk, Slap 3 i, Vipava, članica
Tanja Trošt, Podraga 89 c, Podnanos, članica.
2.

Ta sklep velja takoj.
Številka:
Datum: 17.1.2019
Občinski svet
Župan Goran Kodelja
Obrazložitev:
65. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava določa:

Odbor za finance ima pet članov. Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz
pristojnosti občine na področju gospodarjenja z nepremičnim premoženjem občine,
proračuna, zaključnega računa občine, premoženjske bilance občine, daje mnenja k aktom s
katerimi občina predpisuje svoje davke in prispevke, obravnava predloge in daje mnenje o
zadolževanju občine, odtujitvi nepremičnega premoženja občine, podeljevanju koncesij,
služnosti in drugih aktov s katerimi se obremenjuje občinsko premoženje in premoženje ožjih
delov občine ter osnovnih sredstev, ki jih je občina financirala ali sofinancirala na podlagi
pogodbe z drugim proračunskim porabnikom.
Odbor oblikuje svoje mnenje o predlaganem aktu in občinskemu svetu poda stališče s
predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti praviloma najkasneje 3 dni pred dnem, za katerega je
sklicana redna seja občinskega sveta, na kateri je obravnavana točka dnevnega reda, ter svoje
mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje

o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do obravnave
predloga splošnega akta.
Odbor za finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem področju dela.
---------------------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

