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Občinskim odborom političnih strank in  predstavnikom skupin občanov, 
zastopanih v Občinskem svetu Občine Šenčur  
   
 

POZIV 
 
V skladu s pristojnostmi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
imenovane na konstitutivni seji Občinskega sveta občine Šenčur, dne 5.12.2018, 
razpisuje komisija zbiranje predlogov za kandidate predsednikov in članov delovnih 
teles Občinskega sveta Občine Šenčur, članov nadzornega odbora, članov sveta 
uporabnikov javnih dobrin ter člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, v nadaljevanju SPV, za mandatno obdobje 2018 - 2022.  
  
Pozivamo Vas, da nam pošljete kandidate za člane nadzornega odbora, 
predloge za kandidate predsednikov in članov komisij in odborov 
občinskega sveta,  predloge za člane sveta uporabnikov javnih dobrin ter 
člana sveta  SPV za mandatno obdobje 2018 - 2022.  
 
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed 
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo 
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in večina članov izkušnje s finančno-
računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora 
občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, 
člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter 
člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih 
organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev. 
 
Predsednika nadzornega odbora imenujejo člani izmed sebe. 
 
Komisija razpisuje zbiranje predlogov kandidatov za naslednje odbore in komisije 
občinskega sveta:  



1. Statutarno pravna komisija (trije člani),  
2. komisija za podeljevanje občinskih priznanj (pet članov),  
3. odbor za družbene dejavnosti (pet članov),  
4. odbor za gospodarstvo (pet članov),  
5. odbor za javno infrastrukturo in prostorski razvoj (pet članov),  
6. odbor za kmetijstvo in gozdarstvo (pet članov), 
7. odbor za kulturo (trije člani),  
8. odbor za mladino (pet članov),  
9. odbor za šport (trije člani). 

 
Komisija razpisuje zbiranje predlogov kandidatov tudi za svet uporabnikov javnih 
dobrin (trije člani) ter kandidata za člana sveta SPV  (člana se predlaga izmed 
svetnikov občinskega sveta).  
 
Kandidate za predsednike, razen predsednika statutarno pravne komisije in člane 
odborov in komisij občinskega sveta ter kandidate za člane nadzornega odbora lahko 
predlagajo predstavniki list strank in skupin občanov, zastopanih v občinskem svetu. 
Kandidate za člane komisij in odborov ter za člane nadzornega odbora, iz vrst 
občanov, ki niso člani občinskega sveta, lahko predlagajo tudi društva s sedežem v 
občini ali nestrankarska civilna združenja. 
 
K predlogu za kandidata, ki ni član občinskega sveta, mora biti priložena lastnoročno 
podpisana izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, bo pri pripravi predloga 
občinskemu svetu, upoštevala vse predloge, ki bodo prišli na naslov: 
 
Občina Šenčur, »Komisija za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja«, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, najkasneje do petka, 14.12.2018 do 12:00 
ure. 

 
 
  
Priloga: 
Vzorec izjave kandidata  
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