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Zadeva:  Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora 

Občine Rogatec  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi prejete pisne odstopne izjave ge. 
Agice Kunstek, predsednice Nadzornega odbora Občine Rogatec, z dne 18.6.2019, poziva k podaji 
predlogov za imenovanje nadomestnega člana navedenega organa, za preostanek mandatnega 
obdobja. 
 
Nadzorni odbor Občine Rogatec je bil imenovan s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, št. 
0070-0001/2019-20, z dne 5.2.2019, za mandatno obdobje 2018 – 2022, v naslednji sestavi Anton 
Šturbej, Klara Boršič, Bruno Krklec, Aleksandra Jutriša in Agica Kunstek.  
 
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, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih 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. 
 
V skladu z določilom 35. člena Statuta Občina Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je lahko za člana 
Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, imenovan 
občan, ki ima najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali 
pravnega področja. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, 
člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev 
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih 
proračunskih sredstev. 
 
Vsled zgoraj navedenega vas pozivamo, da oblikujete pisne predloge kandidatov za 
nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec, in jih posredujete do četrtka, 25. 
julija 2019, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot k ribniku 4, 
3252 Rogatec. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Pripravila: 
Maja Kampoš Čuček 
višja svetovalka I 

Predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
Viktor Božak, dipl. ekon., l.r. 

 
 
Vročiti: 

- političnim strankam v občini Rogatec 

- predsednikom svetov KS 

- spletna stran Občine Rogatec 
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