
 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 

76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) ter 16. in 

39. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO št. 

57/17, 3/19, Uradno glasilo e-občina, št. 6/20) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah, na _____________dopisni seji, dne _____________ , sprejel 

 

 

SKLEP 

O IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE NADZORNEGA ODBORA  

OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 

1. člen 

 

Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se imenuje 

Eva Horvat. 

 

2. člen 

 

Mandat članice Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah traja do 

prenehanja mandatov članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 

imenovanih s sklepom št. 032-1/2019, z dne 17.1.2019.  
 

3. člen 

 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina. 

 

 

 

 

Številka:  032-1/2019 

Datum:    ____________ 

 

 

         

 

 

            David KLOBASA 

                 ŽUPAN 

                                                                                                                                                              
 

 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

Dosedanja članica Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 15. 6. 

2020 Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in dne 17.6.2020 Nadzornemu odboru 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah podala odstopno izjavo iz zdravstvenih razlogov. 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 1. 7. 2020 sprejel Ugotovitveni 

sklep o razrešitvi članice Nadzornega odbora. Ker je članica podala odstopno izjavo, je potrebno 

imenovati novega člana nadzornega odbora. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 18. avgusta 2020 na spletni strani in 

oglasni deski Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavila javni poziv za posredovanje 

predlogov za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah. Rok za oddajo vlog je bil do 9. septembra 2020 do 12.00 ure.  Na 9. redni seji, 

dne 14. septembra 2020, je komisija prejete vloge obravnavala in pripravila predlog nadomestne 

članice, ki ga predlaga Občinskemu svetu, da le-ta imenuje nadomestno članico Nadzornega 

odbora. 

 

Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora 

ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, javni uslužbenci 

občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter 

drugih organizacij (npr. društev), ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev. 

 

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. 

 

Na podlagi javnega poziva je do 9. 9. 2020 do 12. ure prispel 1 predlog, in sicer: 

 

 

 

KMVVI je pri obravnavi predloga upoštevala strokovno znanje kandidatke ter dosedanje izkušnje. 

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep kot je predlagan, in sicer da se v Nadzorni odbor 

imenuje Evo Horvat.  

 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic na odhodkovni strani proračuna Občine Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah. 

 

 

Pripravila:  

Tjaša ERJAVEC, svetovalka  
 

 
Ime in priimek kandidata Predlagatelj 

1. Eva Horvat David Klobasa, župan 


