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ZADEVA: Evidentiranje kandidatov za člane delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj
Za funkcionalno delovanje Sveta Mestne občine Kranj je v skladu s 30. členom Zakona o
lokalni samoupravi in 22., 23. in 24. členom Statuta Mestne občine Kranj potrebno čim prej
imenovati naslednja stalna delovna telesa:
1. statutarno-pravno komisijo,
2. komisijo za finance,
3. komisijo za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo,
4. komisijo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč
5. komisijo za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo,
6. komisijo za kulturo in šport,
7. stanovanjsko komisijo,
8. komisijo za gospodarstvo,
9. komisijo za turizem,
10. komisijo za krajevne skupnosti,
11. komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
12. komisijo za kmetijstvo,
13. komisijo za pritoţbe,
14. komisijo za nagrade in priznanja,
zato vas pozivamo, da eventualne predloge vaše stranke oz. liste posredujete pisno, s
priloženimi izpolnjenimi obrazci (soglasje kandidatov), najkasneje do ponedeljka, dne
29.11.2010 na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje, Slovenski trg 1, Kranj.

Pri evidentiranju kandidatov je potrebno upoštevati sledeče:
 Vse komisije so pet- članske (22. člen Statuta), razen Komisije za krajevne skupnosti,
katero sestavljajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Predsednik komisije ni
nujno hkrati tudi član sveta. (35. člen Statuta)
 Predsednika, podpredsednike in člane komisij imenuje svet. Člane komisije svet
imenuje izmed svojih članov, največ polovico članov pa lahko imenuje tudi izmed
drugih občanov. Komisije predstavlja in vodi član sveta, če ni s statutom drugače
določeno. (78. člen Poslovnika)
 Članstvo v delovnem telesu ni zdruţljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali
z delom v občinski upravi. (78. člen Poslovnika)
 Predlagatelj je dolţan pred posredovanjem predloga pridobiti pisno soglasje kandidata
za predlagano kandidaturo.(82. člen Poslovnika)
 Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v občini in
občani, zato bo poziv za evidentiranje objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj
in na oglasni deski Mestne občine Kranj. (22. člen Statuta)

Zmagoslav Zadnik, l.r.
Predsednik

Priloga:
- Obrazec
Posredovano:
- Političnim strankam
- Ţupanu in občinski upravi
- Zainteresirani javnosti

