JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer
v Svetu javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer
Občina Ljutomer se je odločila, da bo nadaljevala s prakso čim širšega vključevanja
zainteresiranih posameznikov za imenovanje predstavnikov občine v svete in upravne odbore
javnih zavodov. S tem pozivom se vsem občankam in občanom odpira možnost za
kandidiranje oziroma predlaganje kandidatov v vloge predstavnikov občine. S tem omogoča
še bolj demokratično upravljanje občine.
S tem pozivom se evidentirajo kandidati za predstavnike Občine Ljutomer v Svetu
Splošne knjižnice Ljutomer. V Svet Splošne knjižnice Ljutomer se imenujejo 4
predstavniki ustanoviteljice.
NAMEN IN POSLANSTVO PREDSTAVNIKOV OBČINE V JAVNIH ZAVODIH
Zavodi, v katerih nastopa občina Ljutomer kot (so)ustanovitelj ali lokalna skupnost na
območju katere ima zavod sedež, opravljajo javno pomembne naloge z različnih področij
družbe in življenja. Občina zato želi spodbujati zavode k naslednjim ciljem:
 da delujejo za dobro ljudi,
 da sledijo sodobnim vsebinskim, tehnološkim in organizacijskim trendom,
 da povezujejo vse razpoložljive potenciale in akterje na svojem področju,
 da ustvarjajo dodano vrednost na trgu, brez, da pri tem škodujejo svojemu javnemu
poslanstvu.
PRIČAKOVANJA OD KANDIDATOV
Od predstavnikov občine pričakujemo, da
 spremljajo učinkovitost in gospodarnost javnega zavoda,
 spremljajo uspešnost in doseganje ciljev javnega zavoda,
 spremljajo zakonitost poslovanja javnega zavoda,
 vzpodbujajo sodelovanje zavoda z okoljem in drugimi deležniki na področju zavoda,
 skrbijo za izpolnjevanje pričakovanj glede delovanja in usmerjenosti zavoda k
uporabniku in
 enkrat na leto poročajo pristojnemu delovnemu telesu Občinskega sveta Občine
Ljutomer.
ROK ZA ODDAJO VLOGE
 Kandidati se lahko prijavijo sami, predloge za kandidate pa lahko podajo tudi politične
stranke in nestrankarske liste z mandati v občinskem svetu. Rok za oddajo vloge je do
ponedeljka, 3. junija 2019. Kandidat mora izpolniti obrazec, ki je kot Priloga 1 k
temu pozivu.
POGOJI
 Kandidat mora imeti stalno prebivališče v občini Ljutomer.
 Kandidat je lahko član v največ dveh organih javnih zavodov hkrati.
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Kandidat ne sme biti v poslovnem razmerju z javnim zavodom (dobavitelj blaga ali
storitev za javni zavod za katerega kandidira, vključujoč svetovalne in revizorske
storitve).

KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pri izbiri kandidata poleg
navedenih pogojev upoštevala tudi kriterije, kot je kandidatov pogled na razvoj zavoda in
dosedanje reference ter večja strokovno usposobljenost na delovnem področju zavoda za
katerega kandidat kandidira ter poznavanje delovanja javnih zavodov v katere se kandidira
člane. Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi
vloge.
POSTOPEK IN NASLOV ZA PRIJAVO
Predlagatelji oz. kandidati pošljejo vlogo s prijavnim obrazcem kandidata (PRILOGA 1) v
zaprti ovojnici z označbo: "za javni poziv", in sicer na naslov: Občina Ljutomer, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, in sicer
najkasneje do ponedeljka, 3. junija 2019.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina.ljutomer@ljutomer.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom, zadošča slika/sken fizično podpisanega dokumenta.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Ana Žnidarič, tel. št. 02 584 90 45.
POSTOPEK IZBIRE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine
Ljutomer, bo na podlagi prispelih predlogov, pripravila in posredovala sklep o imenovanju v
odločanje Občinskemu svetu Občine Ljutomer.
V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Kandidati kazensko in
materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

PREDSEDNIK KMVVI
Dejan KARBA, l. r.
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