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Na podlagi členov 24., 25., 27. in 28. Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
21/2011 z dne 16. 8. 2014)- v nadaljevanju: Statut OM,  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja objavlja 
 
 

JAVNI POZIV 
političnim strankam, drugim organizacijam občanov in občanom  Občine Mirna za  predlaganje 

kandidatov za člane odborov in komisij občinskega sveta Občine Mirna 
  
 
V 1. odstavku Statuta OM je določeno, da člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih 

članov in sicer najmanj polovico članov, ostale člane pa izmed drugih občanov na predlog komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vas zato poziva, da posredujete svoje 
predloge za člane odborov in komisij občinskega sveta Občine Mirna. Pri oblikovanju predlogov 
upoštevajte strokovno usposobljenost kandidatov ter njihovo pripravljenost za delo in redno udeležbo 
za sejah delovnega telesa, za katerega kandidirajo. 
 
Predlogi za stalna delovna telesa občinskega sveta Občine Mirna: 

- Odbor za okolje in prostor - predlaga se 3 člane,  

- Odbor za družbene dejavnosti -  predlaga se 2 člana, 

- Odbor za gospodarstvo - predlaga se 2 člana,  

- Odbor za proračun in lokalno samoupravo - predlaga se 2 člana 

 

Nadzorni odbor – predlaga se 3 člane  

Opomba: Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, zaposleni 

v občinski upravi, člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih 

organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev. 

 
Komisija za podelitev priznanj – predlaga se 2 člana s področja gospodarskih in družbenih 
dejavnosti. 
 
Rok za oddajo predlogov: do vključno srede, 28.11.2018  
 
Predloge posredujte na naslov: Občina Mirna  (za KMVVI), Glavna cesta 28, 8233 Mirna ali na e-
naslov: obcina@mirna.si, s pripisom »predlogi za delovna telesa OS«. 
 
Poziv se pošlje političnim strankam v Občini Mirna in se objavi na oglasni deski ter na spletni strani 
Občine Mirna. 
 
 
 

      predsednik Komisije za mandatna vprašanja,   
                          volitve  in imenovanja 

       Milan Škufca  


