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IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE VOJNIK  
___________________________________________________________________ 
 
V skladu z 12. in 33. členom Statuta občine Vojnik (UGSO št. 3/2016) ima Občina 
Vojnik Nadzorni odbor občine, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost 
poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi 
občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim 
finančnim oziroma stvarnim premoženjem.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik je na podlagi 
34. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) pozvala 
občane, njihove organizacije in politične stranke, da podajo svoje predloge 
kandidatov za člane nadzornega odbora. Poziv je bil objavljen na spletni strani 
Občine Vojnik in na oglasnih deskah od 14.12.2022 do 29.12.2022. Rok za oddajo 
pisnih predlogov za člane nadzornega odbora, dokazila o izpolnjevanju pogojev in 
njihovih soglasij je bil najkasneje do četrtka 29.12.2022 do 12.00 na naslov Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali v sprejemno pisarno Občine Vojnik ali po e-
pošti obcina@vojnik.si. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga 
občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani 
nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.  
 

V skladu z zakonodajo je funkcija člana nadzornega odbora nezdružljiva s 
funkcijo člana občinskega sveta, člana v komisiji ali odboru OS, župana, podžupana, 
člana svetov ožjih delov občine, direktorja občinske uprave, delavca občinske uprave 
ter člana poslovodstev organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev. 
 
Predsednika NO člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe. Župan in predsednik 

Nadzornega odbora ne smeta biti iz iste stranke.  
 

Komisija je do roka prejela 6 popolnih predlogov s soglasji kandidatov za 5 članski 
Nadzorni odbor in sicer:  
Peter Vrisk (SLS)  
Branka Tovornik (Gibanje Svoboda) 
Olga Kovač (N.Si) 
Benedikt Podergajs (N.Si) 
Samo Kunej (SD) 
Marija Železnik (SDS) 
 
Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje: imajo več kot V. stopnjo strokovne 
izobrazbe in najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s finančno računovodskega ali 
pravnega področja.  
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Glede na število prejetih predlogov strank, ki so vsaka predlagale po enega 
kandidata, N.Si pa dva, je predstavnik stranke N.Si Anton Kosem na seji komisije 
umaknil en predlog. 
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji, dne 

17.1.2023, predlagala Občinskemu svetu občine Vojnik, da imenuje v Nadzorni 

odbor občine naslednje člane: 

Peter Vrisk  

Branka Tovornik 

Olga Kovač  

Samo Kunej 

Marija Železnik 

 

 

Občinskemu svetu predlagamo v sprejem naslednji SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Vojnik  na 3. redni seji, dne 26.1.2023, imenuje  

člane Nadzornega odbora: 
 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 
 
 
Pripravila: 
Mojca Vodušek                Župan Občine Vojnik 
        Branko Petre  
 


