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KLUBI SVETNIKOV 

 

 

 

ZADEVA:  EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE DELOVNIH 

  TELES MESTNEGA SVETA MOM 

 

Klube svetnikov prosim, da po priloženih tabelah predlagate kandidate za imenovanje 

predsednikov, podpredsednikov in članov odborov ter komisij Mestnega sveta MOM, po 

zasedbah funkcij v njih, usklajenih do danes, t. j. do 7. februarja 2019, in sicer:  

 za Odbor za komunalne in gospodarske javne službe, 

 za Odbor za gospodarstvo, 

 za Odbor za finance, 

 za Odbor za kulturo, 

 za Odbor za socialo in zdravstvo, 

 za Odbor za mladino, šolstvo in šport, 

 za Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja, 

 za Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave 

 za Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve, 

 za Statutarno – pravno komisijo in 

 za Komisijo za priznanja in nagrade. 

 

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. 

Razdelitev funkcij v delovnih telesih po predhodnem usklajevanju s klubi svetnikov določi 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Klubi svetnikov predlagajo kandidate za člane delovnih teles.  

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).  
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Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do srede, 13. 

februarja 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.  

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilogi: 
- popisnica (lahko jo kopirate) 

- tabela – zasedba funkcij v odborih in 

komisijah MS  

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 
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