
 

 

 
Na podlagi 19. in 39. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_____________________ sprejel naslednji 

 

 

 

 
S K L E P  

 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je članici Nadzornega odbora 
Mestne občine Nova Gorica, TJAŠI HAREJ PAVLICA, z dnem 24. 5. 2022 prenehalo 
članstvo v Nadzornem odboru Mestne občine Nova Gorica, zaradi nepreklicnega odstopa 
s funkcije. 
 

2. 
 
 
Ta sklep velja takoj.  
 
 
 
 
Številka: 011-0012/2019       
Nova Gorica,  

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN 

 



 

 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 011-0012/2019-33 
Nova Gorica, 7. julija 2022  
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Članica Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Mestnemu svetu Mestne 
občine Nova Gorica dne 24. 5. 2022 podala odstopno izjavo.  

V skladu s prvim odstavkom 39. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) se glede razrešitve člana nadzornega odbora smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), ki 
urejajo prenehanje mandata svetnika, župana in podžupana. Te so opredeljene v 37.a 
členu zakona, ki v tretjem odstavku določa: »Če član občinskega sveta odstopi, mu 
preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem 
odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski 
svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih 
dni od prejema pisne odstopne izjave.« 

Skladno z drugim odstavkom 87. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) je odstopna izjava veljavna in 
nepreklicna, če je podana v ustni obliki na seji nadzornega odbora ali če je v pisni obliki 
poslana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na podlagi odstopne 
izjave mestni svet začne s postopki za imenovanje nadomestnega člana nadzornega 
odbora. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po prejemu odstopne izjave 
takoj pričela s postopkom za imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora in 
večkrat dne 24. 5. 2022, 24. 6. 2022 in 4. 7. 2022 pozvala vodje svetniških skupin in 
predstavnike političnih strank oziroma list k predlaganju kandidatov za omenjeno 
funkcijo, a kljub pozivom ni prejela nobenega predloga.  
 
Ker komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela nobenega predloga 
za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je 
na seji, ki je bila 7. 7. 2022, sklenila predlagati Mestnemu svetu Mestne občine Nova 
Gorica zgolj ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v nadzornem odboru zaradi 
odstopa. 
 
 
PRIPRAVILA:            Maja Erjavec 
Šalini Mozetič Goljevšček         PREDSEDNICA 
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