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Političnim strankam v Občinskem svetu Občine Poljčane  

Listam, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane  

Občanom občine Poljčane 

 

 

ZADEVA: Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za imenovanje 

nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane 

poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in občane 

Občine Poljčane, k predložitvi predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega 

odbora Občine Poljčane. Po podani odstopni izjavi dosedanje članice in predsednice 

Nadzornega odbora Občine Poljčane Mihelce Draksler z dne 16. 4. 2019 je potrebno 

imenovati nadomestnega člana za čas do poteka mandata aktualnega nadzornega odbora 

Občine Poljčane.  

V skladu z določili Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) je nadzorni odbor občine 

najvišji organ nadzora javne porabe v občini, šteje pet članov in ima v skladu z zakonodajo 

naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje 

namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in 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 proračunskih sredstev. 

Člane nadzornega odbora imenuje Občinski svet Občine Poljčane, na predlog komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izmed občanov Občine Poljčane, najkasneje v 

roku 45 dni po svoji prvi redni seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. 

stopnjo strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega 

področja. 

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

krajevnih (vaških) odborov, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani 

poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so 

uporabniki občinskih proračunskih sredstev. 



Glede na navedeno, vas pozivamo, da podate pisne predloge kandidatov za imenovanje 

nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane vključno do petka 14. 6. 2019 

do 12.00 ure, na naslov:   

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: 

obcina@poljcane.si. 

Za pravočasno vložen predlog se šteje predlog, ki do navedenega dne in ure prispel v tajništvo 

Občine Poljčane.  

 

V posameznem predlogu za člana nadzornega odbora  mora predlagatelj poleg svojih 

podatkov posredovati naslednje podatke o kandidatu: 

- ime in priimek, 

- datum rojstva, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- podatke o izobrazbi, 

- podatke o delovnih izkušnjah na finančno-računovodskem ali pravnem področju, 

- soglasje kandidata k predlogu kandidature ter izjavo, da soglaša z obdelavo osebnih 

podatkov za namen izvedbe postopka imenovanja. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala vse pravočasno 

prispele in formalno popolne predloge za imenovanje nadomestnega člana nadzornega 

odbora, pripravila svoj predlog in ga predložila v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu 

Občine Poljčane. 

 

Ta javni poziv se objavi na spletni strani in oglasi deski Občine Poljčane. 

  

Predsednik komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Valand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloga: 

- Predlog in soglasje 

 

Objavljeno:  

- na spletni strani www.poljcane.si – OBJAVE – Uradne objave in na oglasi deski Občine Poljčane 
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 ____________________________________________________________ 

(naziv predlagatelj) 

 

___________________________________________________________ 

(naslov predlagatelja) 

 

__________________________________ 

(datum) 

 

 

 

OBČINA POLJČANE 

Občinski svet 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE  IN IMENOVANJA 

Bistriška cesta 65 

 

2319 POLJČANE 

 

 

 

ZADEVA: PREDLOG KANDIDATA ZA NADOMESTNEGA ČLANA 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE POLJČANE 

 

 

Za nadomestnega člana/članico Nadzornega odbora Občine Poljčane naslednjega/-o 

kandidata/-ko: 

 

Ime in priimek: _________________________________________________________ 

Datum rojstva: __________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: 

______________________________________________________________________ 

Izobrazba: ____________________________________________________________ 

Delovne izkušnje na finančno-računovodskem ali pravnem področju (kratka obrazložitev): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Podpis in žig predlagatelja: 

 

_______________________ 

 



 

 

 

SOGLASJE KANDIDATA 

 

 

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) _________________________________________ 

rojen/-a _____________________, stanujoč/-a _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

potrjujem, da soglašam k imenovanju za nadomestnega člana/članice Nadzornega odbora 

Občine Poljčane in da sem pripravljen/-a opravljati funkcijo, če bom imenovana/-a ter 

dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za namen izvedbe postopka 

imenovanja. 

 

V Poljčanah, dne _______________________ 

 

___________________________ 

                                (podpis kandidata)                                                                                              

 

 
 


