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KLUBI SVETNIKOV 

 

 

 

ZADEVA:  EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE ODBORA 

MESTNEGA SVETA MOM ZA MEDNARODNO IN MEDMESTNO 

SODELOVANJE 

 

S spremembami in dopolnitvami Poslovnika mestnega sveta MOM (MUV, št. 10/2019 z 

dne 17.5.2019), z veljavnostjo 18.5.2019, je bil ustanovljen novi odbor mestnega sveta 

MOM, to je Odbor za mednarodno in medmestno sodelovanje.  

 

Po 31. členu Statuta Mestne občine Maribor in 72. členu Poslovnika mestnega sveta MOM 

predsednika, podpredsednika in člane delovnih teles imenuje mestni svet izmed svojih 

članov, lahko tudi drugih občanov, vendar največ polovico članov.  

 

Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Pri sestavi delovnih teles mestnega sveta in funkcij v njih se mora upoštevati 

proporcionalna zastopanost strank oz. list v mestnem svetu. 

Če lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi na podlagi nove liste kandidatov. 

 

Članstvo v delovnem telesu mestnega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru 

MOM (31. člen Statuta MOM).  

 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do ponedeljka, 

10. junija 2019, po e-pošti na naslov: svetlana.mihalenko@maribor.si, ali osebno 

prinesete v Službo za delovanje mestnega sveta sekretarki komisije Svetlani 

MIHALENKO. 

 
Na popisnicah evidentiranih kandidatov obvezno obkrožite tudi funkcijo, za 

katero evidentirate kandidate (predsednik, podpredsednik, član). 

 

Popisnice izpolnite natančno, oz. čitljivo, evidentirani kandidati naj popisnico podpišejo, 

s čimer podajo soglasje h kandidaturi in potrdijo točnost vpisanih osebnih podatkov.  
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Pri izpolnjevanju popisnic, prosim, upoštevajte tudi Zakon o strokovnih in znanstvenih 

naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06, 87/11-ZVPI in 55/17), ki v 16. členu določa, da se 

strokovni naslov pristavlja za imenom in priimkom, znanstveni naslovi (mag. in dr.) pa 

pred imenom in priimkom.   

 

Popisnica mora vsebovati tudi podpis predstavnika politične stranke oziroma liste in žig 

politične stranke oziroma liste.  

 

Poziv je objavljen na spletni strani: www.maribor.si - Mestni svet – odbori in 

komisije – komisije – komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 

pozivi političnim strankam in listam.  

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 
- popisnica (lahko jo kopirate) 

 

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 
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