
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 

2360 RADLJE OB DRAVI 

 

Številka: 0321-0002/2018                                    K TOČKI 10 

Datum: 11. 4. 2022  

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

KADROVSKE ZADEVE –  

IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI  

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

POROČEVALEC: Robert Potnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

 

 

30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 

80/20 – ZIUOOPE) ter 

68. in 109. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 25/2006, 35/2017) 

 

OCENA STANJA:  Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe  

v občini. V skladu z zakonom ima 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, 

krajevnih skupnosti, 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. 

 

 

 



RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Član Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi, Jan 

Sredenšek, je zaradi nezdružljivosti funkcije podal odstopno 

izjavo. Zaradi navedenega je potrebno v odbor imenovati 

novega člana.  

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Zaradi podane odstopne izjave je Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja dne 29.3.2022 pozvala vse 

politične stranke, zastopane v Občinskem svetu Občine Radlje 

ob Dravi, za podajo predlogov za imenovanje nadomestnega 

člana nadzornega odbora.  

 

Nadzorni odbor ima sedem (7) članov. Člane nadzornega 

odbora imenuje občinski svet izmed občanov.  Člani nadzornega 

odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, 

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. Člani morajo imeti najmanj VI. stopnjo 

izobrazbe ter izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega 

področja. K predlogom kandidatov za imenovanje v nadzorni 

odbor je potrebno obvezno priložiti tudi potrdilo o izobrazbi. 

 

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

bo posredovano svetnikom po seji komisije.     

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Imenovanje nadomestnega člana stalnega delovnega telesa 

občinskega sveta ne predstavlja finančnih posledic na Proračun 

Občine Radlje ob Dravi.  

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Nadzorni odbor Občine 

Radlje ob Dravi imenuje: 

 

- ___________________________________________________. 

 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 
 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
Priloge: 

- Odstopna izjava. 

- Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (posredovan po 

seji KVIAZ-a). 




