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Mestna obdina

MURSKA SOBOTA

MESTNI SVET
Komisija za mandatna vpraianja,
volitve in imenovanja

Stevilka: 014-0006/2018 - 2
Datum: 7.6.2018

Na podlagi 10. clena Odloka o ustanovitvijavnega zavodaZavodza kulturo, turizem in Sport
Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 14110 in 74116), 25. 6lena Statuta Mestne obdine Muiska
Sobota (Uradni list RS, 51.23107 - uradno predi5deno besedilo, 4gt1},3g/1S in 69/17) in 55.
6lena Poslovnika mestnega sveta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, St. 4gl10 -uradno pre6i5deno besedilo in 110111 - obvezna razlaga) je Komisija za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja na sejah, dne 1. junija in 7. junija 2018 sklenila predlagati
mestnemu svetu, da sprejme naslednji

S K L E P:
V svet iavnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in Sport Murska Sobota se kot
predstavniki ustanovitelja

i m e nu je jo:
dr. Robert cELEc, dernelavci, Goridka ulici *s, g000 Murska sobota
$Uosa OBAL, Murska sobota, Razlagova ulica24,9000 Murska sobota
Stefan Kozlc, Murska sobota, eopova utica i9, 9000 Murska sobota
Vlasta VEREN, Murska Sobota, Miklo5i6eva ulica 39, 9000 Murska Sobota

Obrazloiitev:
Zavod za kulturo, turizem in Sport Murska Sobota je z dopisom z dne 17. 5. 20ig
ustanovitelja obvestil, da dlanom sveta zavoda 21 . 8.2018 potede Stiriletni mandat in zaprosil
za imenovanje 4 predstavnikov ustanovitelja.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in Sport Murska Sobota
(Uradni list RS, 5t. 14110 in 74116) v 10. 6lenu doloda, da zavod upravlja svet zavoda, ki Steje
pet dlanov in ga sestavljajo:

- 4 predstavniki ustanovitelja
1 predstavnik delavcev zavoda.

Stiri predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s podroCja dela zavoda, financ ali
pravnih zadev imenuje obdinski svet ustanovitelja. Enega predstavnika delavcev zavoda
izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na na6in, ki ga dolo6a
statut zavoda.

elani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika z vedino glasov vseh Clanov sveta zavoda. Svet odlo6a z veCino glasov vseh
dlanov sveta. Mandat dlanov sveta traja Stiri leta in zadne tedi z dnem konstituiranja sveta
zavoda. Za dlana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je na sejah, dne 1. junija in 7. junija
201_8 obravnavala predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zavod
za kulturo, turizem in Sport Murska Sobota ter mestnemu svetu, da se v
svet zavoda imenujejo zgoraj navedeni

za mandatna vpra5anja,

Kardo5eva ulica 2.
tel.: (02) 525 16 77 . favs: (02) 525 l 6 1 5

mestna.obcina@murska-sobota.si

wwwmurska -sobota.si
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Komisija za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja

Stevilka: O4O-OOO212O18 - 3
Datum: 7.6.2018

Na podlagi 33., 35., 36. in 38. dlena Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 5t. g4l07 -
uradno predi5deno besedilo,45/08, 83112 in 68/17), 11. in 25.6lena Statuta Mestne obcine
Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107- uradno predi5deno besedilo, 4gt1},3g/15 in 69/17)
in 55. clena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, St.
49110 - uradno predi5deno besedilo in 110/11 - obvezna razlaga) je Komisija za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja na sejah, dne 1. junija in 7. junija 2018, skienila predlagati
mestnemu svetu, da sprejme naslednji

SKLEP
o imenovanju Posebne ob6inske volilne komisije

Mestne obdine Murska Sobota

V Posebno obdinsko volilno komisijo Mestne obdine Murska Sobota se imenujejo:

Predsednica: lrma WOLF, Murska Sobota, Mojstrska utica I
namestnica predsednice:mag. Mira TOPLAK, Marki5avci 36
dlan:
namestnica 6lana:
dlan:
namestnik 6lana:
6lanica: Damijana PESTNER, puida, Ulica ob igrisdu {6
namestnik dlanice: Dalibor GENER HoRvAT, pu56a, Glavna utica G4

Obrazloiitev:
Posebni ob6inski volilni komisiji, kije bila imenovana s sklepom 5t. O4O-0001t2014-4, z dne
1. julij 2014 potede Stiriletni mandat.

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni llst RS, 5t. 94/07 - uradno pre6i56eno
besedilo, 45/08, 83112 in 68/17), se za volitve dlanov obdinskega sveta - predstavnikov
romske skupnosti imenuje posebna obdinska volilna komisija. V posebni obdinski volilni
komisiji za izvolitev dlanov ob6inskega sveta - predstavnikov romske skupnosti morata biti
vsaj en dlan in en namestnik 6lana pripadnika romske skupnosti.

Posebno obdinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije dlani ter njihovi namestniki.
Predsednik posebne volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali
izmed drugih diplomiranih pravnikov.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je predloge za imenovanje posebne
ob6inske volilne komisije Mestne obdine Murska Sobota obravnavala na sejah, dne 1. junija
in 7. jun'r1a 2018, ter sklenila predlagati
navedeni sestavi.

da imenuje komisijo v zgoraj

za mandatna vpra5anja,

Kardoieva ulica 2.
tel.: (02) 525 1677 .faks:

mestna.obcina@murska-sobota.si

www.murska-sobota-si
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Zdenko PFSTNER, Pu56a, Nova ulica 4
Janja ROSER, Pu56a, Ulica ob kapelici 2g
Oto BARANJA, Pu56a, Glavna ulica 54
Joief HORVAT SANDRELI, Murska Sobota, Lendavska utica 8

volitve in imenovanja
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