
OBČINA VODICE                           
 

 Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
tel: 01/833-26-10 

                    fax: 01/833-26-30 
 www.vodice.si                                                                     

obcina@vodice.si  
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Na podlagi 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - 
ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) in na podlagi 13. člena Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2016) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 
 

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA UPORABNIKOV JAVNIH  
DOBRIN OBČINE VODICE 

 
Svet uporabnikov javnih dobrin se ustanovi za posamezno ali za več gospodarskih javnih 
služb z namenom dajanja pripomb in predlogov v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih 
služb pristojnim organom republike in lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in 
ukrepih obvestiti. Svet uporabnikov javnih dobrin izvaja svoje pristojnosti tako, da usklajuje 
interese občanov s področja gospodarskih javnih služb ter predlaga usklajene predloge 
županu in občinskemu svetu, hkrati pa tudi daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga 
izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb. 
 
Svet šteje 5 članov, pri čemer mora biti iz vsake volilne enote, ki so določene za volitve 
članov v občinski svet in za volitve župana Občine Vodice, praviloma zastopan najmanj en 
član. 
 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, izmed občanov občine Vodice, s sklepom imenuje Svet 
uporabnikov javnih dobrin. 
 
V pisnem predlogu za člane sveta mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o 
kandidatu: 

 ime in priimek oziroma naziv predlagatelja, 

 ime in priimek kandidata, 

 naslov kandidata, 

 soglasje kandidata k predlogu kandidature. 
 
Pisne predloge za člane sveta predložite na priloženih obrazcih v roku 30 dni od objave 
poziva na spletni strani Občine Vodice, na naslov Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 
Vodice ali skenirane na naslov: obcina@vodice.si, s pripisom Kandidati za člane Sveta 
uporabnikov javnih dobrin Občine Vodice. 
 
 
 
 

Predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

Žiga Janežič, l.r. 
 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- predlog za člana in soglasje. 
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PREDLOG ZA ČLANA SVETA UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 

 

Predlagatelj: _______________________________________________________________ 

 

Ime in priimek kandidata/tke: __________________________________________________ 

 

Naslov/prebivališče kandidata/tke:______________________________________________ 

 

 

IZJAVA IN SOGLASJE H KANDIDATURI 

 

Podpisani(a) _______________________________________________________________  
(ime in priimek) 

stanujoč(a) ________________________________________________________________ 
(naslov prebivališča) 

 

soglašam s kandidaturo za člana Sveta uporabnikov javnih dobrin Občine Vodice. 
 
 
 
 
 
 
____________________, dne ____________________. 
               (kraj in datum) 

 

 
 
 

______________________________ 
                                                                                                                                   (podpis kandidata/tke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občini Vodice dovoljujem uporabo podatkov za namen, za katerega so dani. 
 
Podpisan obrazec pošljite na Občino Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali skeniranega na 
e-pošto: obcina@vodice.si.  
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