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ZADEVA: Poziv za evidentiranje kandidata za imenovanje nadomestnega predsednika
Komisije MS MOM za priznanja in nagrade
Član mestnega sveta Mestne občine Maribor Primož JUHART je 24. februarja 2022 podal
odstopno izjavo z mesta predsednika Komisije Mestnega sveta MOM za priznanja in nagrade.
Primož JUHART je bil za nadomestnega predsednika Komisije za priznanja in nagrade
imenovan na 12. redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, 20.2.2020.
Po 1. in 3. odstavku 78. člena Poslovnika mestnega sveta MOM (MUV, št. 8/2005, 11/2011,
12/2011-popr., 8/2014, 4/2015, 25/2018 in 10/2019) ima klub svetnikov, iz katerega je
predsednik pravico predlagati novega kandidata, pri čemer je potrebno upoštevati drugi in
tretji odstavek 31. člena Statuta MOM (MUV, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), ki določata
sestavo delovnih teles, in da je pri sestavi delovnih teles potrebno upoštevati proporcionalno
zastopanost strank in list v mestnem svetu.
Poslovnik mestnega sveta tudi določa, da če klub svetnikov ne predlaga novega kandidata,
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove druge klube svetnikov, da
predlagajo kandidata.
Prosim, da evidentirate kandidata za nadomestnega predsednika Komisije za priznanja
in nagrade (za predsednika delovnega telesa je lahko imenovan zgolj član mestnega
sveta), popisnico s podatki in podpisom evidentiranega kandidata pa posredujte najkasneje
do torka, 8.3.2022 do 14. ure na naslov: Mestna občina Maribor, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Ulica heroja Staneta 1, ali po e-pošti na naslov: sluzbams@maribor.si, ali osebno prinesete v tajništvo Službe za delovanje mestnega, soba 238/II.
Upoštevana bo samo popisnica, ki bo popolna in podana v roku.
V roku je podana tista popisnica, ki je bila dostavljena Službi za delovanje mestnega sveta
najkasneje zadnji dan roka, ne glede na to, kako je bila posredovana, ali po pošti, ali z osebno
dostavo ali po e-pošti.
V primeru pošiljanja popisnice po pošti, prosim, upoštevajte, da je čas za dostavo daljši, zato
je potrebno popisnico oddati na pošto nekaj dni pred potekom roka za evidentiranje.
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