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Zadeva: Postopek evidentiranje kandidatov.

1) Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 73/08-UPB) vas pozivamo k preložitvi predlogov za
imenovanje predsednikov in članov naslednjih delovnih teles Občinskega sveta Občine
Slovenske Konjice:

1 Statutarno-pravna komisija,
2 Odbor za finance in premoženje,
3. Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo,
4. Odbor za družbene dejavnosti,
5. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor,
6. Odbor za podeželje,
?. Odbor za požarno varnost,
8. Odbor za mladino,
9. Svet za varnost cestnega prometa,
10. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Iz priloženega Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske
Konjice je poleg predsednika razvidno število članov posameznega delovnega telesa Za
predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet člana občinskega sveta. Člane delovnih
teles imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta lahko pa tudi izmed drugih
občanov vendar izmed leteh največ polovico članov. Članstvo v delovnem telesu ni

združljivo s čianstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi
Predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata.



2) Na podlagi 35. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,87/15, 12/16-
popravek in 69/17) pozivamo k predložitvi predlogov za imenovanje petih članov
Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice.
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. Na podlagi 6. člena Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/18) predsednika nadzornega odbora
izvolijo izmed sebe člani na konstitutivni seji. Člane nadzornega odbora imenuje občinski
svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj Vl. stopnjo strokovne
izobrazbe, ekonomske, pravne ali tehnične smeri.
Clani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani
svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.
Predlogu mora biti predloženo soglasje kandidata in dokazilo o zahtevani izobrazbi,

3) Na podlagi poziva Centra za socialno delo Celje, v katerega so se zaradi reorganizacije
spojili vsi centri v regiji, pozivamo predložitvi predlogov za imenovanje enega predstavnika
lokalne skupnosti v nov organ »Svet lokalnih skupnosti«.
Predlogu morajo kandidati predložiti soglasje, življenjepis, dokazilo o izobrazbi in delovnih
izkušnjah ter predstavitveno pismo.

4) Zaradi odstopne izjave Darka Ratajca z mesta člana Nadzornega sveta Javnega
komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice pozivamo k predložitvi predlogov za
imenovanje nadomestnegačlana nadzornega sveta.
Predlogu morajo kandidati predložiti soglasje, življenjepis, dokazilo o izobrazbi in delovnih
izkušnjah ter predstavitveno pismo.

Vse zgoraj opisane predloge z zahtevanimi prilogami posredujte Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve na naslov Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, najkasneje do nedelje, 13. 1. 2019 na elektronski
naslov info©slovenskekonjice.si.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Predsednik
Slavko Hren

Priloga:
- instruktivni obrazci soglasij
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