
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 
Številka: 1002-2/2015 
Datum: 18.5.2015 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v nadzorni odbor  

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 8. redna seja 

Točka dnevnega reda 5. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Jasna Stanič 

Pristojno delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
Priloge: 
- predlog sklepa 
 



 

 

Predlog 
 

 

 

Občinski svet 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) , 

41. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014) ter 123. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 

71/2014)  je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 8. redni seji dne 28.5.2015 sprejel 

naslednji                   

 

S K L E P  

 

 

1. Ugotovi se, da je Nataši Silič zaradi odstopa z mesta članice prenehalo članstvo 
v Nadzornem odboru občine Miren-Kostanjevica. 

 

2. Imenuje se Ferfolja Drago, Sela na Krasu 40, 5296 Kostanjevica na Krasu za 
člana v nadzorni odbor.  

 

3. Ta sklep velja takoj. 
 

 
 
Številka: 1002-2/2015-2 

Datum: 3.5.2015 

 

 

 
 
         Župan 
          Mauricij Humar 
 



 

 
I. Pravna podlaga 

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - 
ZUJF)     

- 41. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014) 
- 123. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

43/2008, 71/2014)   
 

 

II. Razlogi za sprejem sklepa 

Dne 21.4.2015 smo od članice Nadzornega odbora Nataše Silič prejeli odstopno izjavo, ki jo 

je podala zaradi osebnih razlogov.  

Poslovnik občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008) v 
četrtem odstavku 123. člena določa, da mora biti izjava o odstopu dana v pisni obliki Komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru 
občine ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata. 

Glede na navedeno Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 

občinskemu svetu, da ugotovi, da Nataši Silič preneha članstvo v nadzornem odboru. 

Obenem predlaga, da se za novega člana nadzornega odbora imenuje Ferfolja Drago, Sela 

na Krasu 40, 5296 Kostanjevica na Krasu. 

 

Kandidat izpolnjuje pogoje določene v 4. Členu statuta: »Člani nadzornega odbora praviloma 

morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega 

ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu 

svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani nadzornega odbora 

izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.« 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odstopno izjavo in predlog novega 

kandidata obravnavala na svoji 5. redni seji dne 18.5.2015. 


