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MESTNI SVET
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PREDLOG
ZA RAZREŠITEV SEDANJE IN IMENOVANJE
NADOMESTNEGA
ČLANA V KOMISIJI ZA MLADINSKA VPRAŠANJA
KOT PREDSTA VNlKA MESTNEGA SVETA MOM

Po 30. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 1012011 in 8/2014) predlaga
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne občine
Maribor

SKLEPA:

Po 3. členu Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor
(MUV, št. 1312013) in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (Muv, št. 1012011 in
8/2014)

I.
Mestni svet Mestne občine Maribor

razreši

dr. Tino TOMAŽIČ

FUNKCIJE

ČLANICE KOMISIJE ZA MLADINSKA VPRAŠANJA
PREDSTAVNICE MESTNEGA SVETA MOM.
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II.
Mestni svet Mestne občine Maribor
.

.
m e n uj e
za čas do izteka
mandata komisiji
i

Damirja OREHOVCA
ZA NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA MLADINSKA VPRAŠANJA
KOT PREDSTAVNIKA MESTNEGA SVETA MOM.

Obrazložitev:
Komisija za mladinska vprašanja je bila v prejšnjem mandatnem obdobju Mestnega sveta
MOM imenovana na 37. seji mestnega sveta, 21 junija 2018 za dobo treh let (2018 - 2021).
S konstituiranjem novega mesnega sveta 20. decembra 2018 je sedanji članici komisije, ki
je bila za članico komisije imenovana kot predstavnica mestnega sveta, prenehal mandat
članice mestnega sveta, zato jo je potrebno razrešiti s te funkcije in namesto nje imenovati
nadomestnega člana med sedanjimi člani Mestnega sveta MOM.
Po 3. členu Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor
(MUV, št. 13/2013) za sodelovanje pri oblikovanju. in izvajanju mladinske politike Mestni
svet MOM imenuje Komisijo za mladinska vprašanja. Komisija je sestavljena iz petih
članov:
dva (2) predstaoniha predlaga lokalni mladinshi svet - Mestni mladinski svet
Maribor (MMSM); eden mora biti predstavnik MMSM, drugi pa predstav nih
mladinske organizacije ali organizacije za mlade, ki niso članice MMSM;
tri (3) predstavnike imenuje mestni svet MOM, od katerih mora biti eden zaposlen v
mestnem upravnem organu, pristojnem za mladino, eden vodilni ali strohouni
delavec Mladinskega kulturnega centra Maribor (MKC), eden pa član Mestnega
sveta MOM.
Predsednika in namestnika predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe. Mandat članov
komisije traja tri leta. Po poteku mandata so lahko člani komisije ponovno imenovani.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je za imenovanje nadomestnega
člana komisije kot predstauniha Mestnega sveta MOM pozvala h evidentiranju handidatou
politične stranke in liste, ki so zastopane v mestnem svetu. V roku do 25. februarja 2019 je
komisija prejela eno popisnico evidentiranega kandidata od SMe.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 4. seji, 1. marca 2019,
soglasno oblikovala predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega člana
Komisije za mladinska vprašanja kot predstavnika mestnega sveta in ga daje Mestnemu
svetu MOM v obravnavo in odločitev.
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Podatki o kandidatu za nadomestnega člana komisije:
- Damir OREHOVEC, prof. mat. in fizike - ravnatelj, zaposlen v OŠ Martina Konšaha
Maribor, član MS - SMC
Utemeljitev: pri svojem delu je profesionalen v stiku z mladimi in pozna njihovo
problematiko, je član republiškega odbora za otroški parlament, ki spodbuja participacijo
mladih v družbi; kot član lokalne akcijske skupine Mladi LAS Maribor soustvarja politiko
inštitucij, ki delajo z mladimi; je pobudnik in član medresorske skupine, ki pripravlja
»harierni sejem« v okviru MOM, ki je tudi ena od nalog Drugega lokalnega programa
mladih.

PODPREDSEDNIK
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Milan MIKL, l. r.

