JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za članstvo v
Odboru za gospodarstvo in turizem
Občina Ljutomer nadaljuje s prakso čim širšega vključevanja zainteresiranih posameznikov za
imenovanje v organe Občine Ljutomer. S tem pozivom se vsem občankam in občanom v
okviru možnosti odpira pravica za kandidiranje oziroma predlaganje kandidatov v vloge
predstavnikov občine. S tem omogoča še bolj demokratično upravljanje občine.
S tem pozivom se evidentira kandidate za člana Odbora za gospodarstvo in turizem
Občine Ljutomer za preostanek mandata.
NAMEN IN POSLANSTVO ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Odbor za gospodarstvo in turizem je eno izmed stalnih delovnih teles občinskega sveta in
šteje sedem članov, njegovo delovanje pa je določeno s poslovnikom občinskega sveta.
Odbor za gospodarstvo in turizem v okviru svojih pristojnosti obravnava vse predloge aktov
in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva in turizma, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče s predlogom odločitve. Odbor opravlja še zlasti naslednje naloge:
– obravnava vprašanja pospeševanja gospodarstva, obrti in podjetništva,
– spremlja in skrbi za promocijo turizma v občini,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja in zadeve, ki mu jih
naloži občinski svet.
Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarstva, malega
gospodarstva, obrti in turizma.
PRIČAKOVANJA IN POGOJI ZA KANDIDATE
S tem javnim pozivom želimo pritegniti posameznike, ki se čutijo sposobni, usposobljeni in
izkušeni za sodelovanje v Odboru za gospodarstvo in turizem.
Kandidat mora imeti stalno prebivališče v občini Ljutomer.
MANDAT IN ROK ZA ODDAJO VLOGE
 Rok za oddajo vloge je do četrtka, 18. januarja 2018. Vloga je priloga k temu
pozivu.
 Mandat traja do izteka mandata sedanjega Odbora za gospodarstvo in turizem (jeseni
2018).
POGOJI
 Kandidat mora izpolnjevati zgoraj navedene pogoje in omejitve.
KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pri izbiri kandidatov poleg
navedenih pogojev upoštevala tudi kriterije, kot je večja strokovno usposobljenost in večje
izkušnje z zahtevanih področij. 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 prijavni obrazec (PRILOGA 1) 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 do četrtka, 18. januarja 2018.
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.
Jože PANIČ, l. r.
PREDSEDNIK KMVVI

