
predlog sklepa 

a/ Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

 

V skladu z 32. a členom 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) in 40. člena Statuta Občine Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji 

dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

 

 

Člani Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica v mandatnem obdobju 2022 – 2026 so: 

 

- Ivan Pristovnik, 

- Jelka Jamnikar, 

- Samo Iršič, 

- Goran Krajnčič, 

- Tanja Vintar. 

 

 

Številka: 9000-/2023 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. Člane 

nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija). Člani nadzornega odbora morajo 

imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje z ekonomskega ali pravnega 

področja. 

 

Nadzorni odbor se imenuje za mandatno obdobje 2022 - 2026. 

 

Komisija je pričela s postopkom evidentiranja kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine 

Slovenska Bistrica. 

 

V postopku evidentiranja je prispelo dvanajst (11) predlogov s strani političnih strank, krajevnih 

skupnosti oziroma občanov. Komisija je sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica 

predlagati, da se imenujejo naslednji člani Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica: 

 

- Ivan Pristovnik, dipl. pravnik, roj. 1954, stanujoč Visole, 



predlog sklepa 

- Jelka Jamnikar, ekonomistka, roj. 1952, stanujoča Slovenska Bistrica, 

- Samo Iršič, mag. managementa, roj. 1971, stanujoč Kovača vas, 

- Goran Krajnčič, univ. dipl. ekonomist, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, roj. 

1980, stanujoč Slovenska Bistrica, 

- Tanja Vintar, dipl. ekonomistka, roj. 1971, stanujoča Pokoše. 

 

Komisija je na 1. redni seji dne 6. 1. 2023 oblikovala predlog sklepa o imenovanju članov 

Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica, ki ga predlaga Občinskemu svetu občine 

Slovenska Bistrica v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


