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ZADEVA: 

 
IMENOVANJE STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADLJE OB DRAVI 
 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

 

GRADIVO 

OBRAVNAVAL: 

 

POROČEVALEC: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

Predsednik Komisije 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) 
 

16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/2006, 

35/2017, 11/2019) 

 

68. in 105. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 25/2006, 35/2017) 

 

  

OBRAZLOŽITEV:  

 

Na podlagi 30. člena 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 in 30/18) ter 68. in 105. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 25/2006, 35/2017) imenuje delovna telesa občinski svet 

na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

 

 

Člane odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov in 

največ polovice članov izmed drugih občanov. Predsednika 

odbora oz. komisije imenuje občinski svet izmed svojih članov. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru 

ali z delom v občinski upravi. 

 

Člani delovnih teles se imenujejo na podlagi liste kandidatov za 

člane, ki jo določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Če kandidatna lista ne dobi potrebne večine 

glasov, se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če 

na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi 

kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji 

sveta. Če tudi na ta način ne pride do imenovanja vseh članov 

delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, 

vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa. 

  

 

Člane nadzornega odbora na podlagi 32. a člena Zakona o 

lokalni samoupravi in 39. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 25/2006, 35/2017) imenuje občinski svet izmed občanov. 

Člane nadzornega odbora je potrebno imenovati v 

petinštiridesetih dneh po prvi seji občinskega sveta.   

 

Nadzorni odbor ima sedem (7) članov, ki 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.  

Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga občinskemu 

svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na 1. 

seji, dne 14.12.2022, po predhodnem usklajevanju s političnimi 

strankami, oblikovala predlog za imenovanje stalnih delovnih 

teles Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter Nadzornega 

odbora Občine Radlje ob Dravi.  

 

 

V skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 25/2006, 35/2017) je bil dne 8.12.2022 vsem 

političnim strankam oz. listam, zastopanim v Občinskem svetu 

Občine Radlje ob Dravi, poslan poziv za posredovanje predlogov 

članov za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Rok za posredovanje predlogov poteče dne 14.12.2022, ob 10. 

uri. Prejeti predlogi bodo svetnikom predloženi na sami seji.   

 

 

 



MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

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

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


