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Po 30. clenu Statuta Mestne obcine Maribor (MUV, st. 10/201, 8/2014 in 12/2019)
predlaga komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne
obcine Maribor

SKLEP,

Po 7. clenu Akta o ustanovitvi zavoda »Mariborska razvojna agencija (MUV, st. 18/2000
in 8/2005) ter 23. clenu Statuta Mestne obcine Maribor (MUV, st. 10/2011, 8/2014 in
12/2019)

Mestni svet Mestne obcine Maribor

i m e n uj e

za dobo dveh let

SVET MARIBORSKE RAZVOJNE AGENCIJE

v sestavi:

predsednica:
1. NevaPIPAN

clani:

2. AndrejZIZEK
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3. Miranda OSTERC ZINRAJH
4. dr. Magdalena SVERC
5. IvanPRELOG
6. skupnipredstavnik obcin Duplek, Starse in Race-Fram
7. mag. Aleksandra PODGORNIK
8. AlesPULKO

9. Jasna MAK.

Obrazlozitev:

Po Aktu o ustanovitvi Mariborske razvojne agencije svet zavoda steje devet clanov in ga
sestavljajo: sest predstavnikov ustanoviteljice (pet predstavnikov MOM in en skupni
predstavnik obcin Race-Fram, Starse in Duplek), en predstavnik delavcev, ki opravlja
dejavnost zavoda ter dva predstavnika uporabnikov, od katerih predlaga enega Stajerska
gospodarska zbornica Maribor in enega Obmocna obrtno-podjetniska zbornica Maribor.

Predsednika in clone sveta imenuje ustanoviteljica za mandatno dobo dveh let.

Zaradi poteka mandata svetu zavoda 7. julija 2020je komisija za mandatna vprasanja,
volitve in imenovanja na podlagi vloge zavodapozvala politicne stranke in liste, zastopane
v mestnem svetu ter v aktu o ustanovitvi zavoda opredeljene predlagatelje, da evidentirajo
oz. predlagajo kandidate za imenovanje predsednika in clone sveta za novo mandatno
dobo.

Za imenovanje petih predstavnikov MOM je komisija na poziv v roku do 10. junija 2020
prejela 11 popisnic evidentiranih kandidatov od LKP, SMS - Zeleni Evrope, Liste
Arsenovic za Maribor (dvepopisnici - enoza clanico in enozapredsednico), DeSUS-a, NLS.
SMC, SD, LPR in SDS.

Politicne stranke in liste so bile v pozivu za evidentiranje kandidatov opozorjene, da je
potrebno pri evidentiranju kandidatov upostevati 20. clen Zakonao spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur. I. RS, st. 20/201, 57/2012 in 46/2016), ki doloca, da izvoljeni
funkcionar ne sme biti clan, oziroma ne sme opravljati dejavnosti v organu
upravljanja, nadzora ali zastopanja v regionalni razvojni agenciji. Ta dolocba
navedenega zakona je bilapri evidentiranju kandidatov upostevana.

Predstavnika uporabnikov in delavca zavoda so predlagali v aktu opredeljeni pristojni
predlagatelji.
Skupnega predstavnika obcine Race - Fram, Starse in Duplek se niso predlagale.

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 17. seji, 16. junija 2020, z
vecino glasov oblikovala predlog za imenovanje predsednika in clanov sveta MRA (brez
skupnega predstavnika zgoraj navedenih obcin) in ga daje mestnemu svetu MOM v
obravnavo in odlocitev.

Predlog za skupnega predstavnika obcin Race-Fram, Starse in Duplek bo komisija
mestnemu svetu MOMpredlagala naknadno po prejemu podatkov o kandidatu.



Podatki o kandidatih:

5 predstavnikov MOM

1. Andrej ZIZEK, univ. dipl. inz. arh./predavatelj, zaposlen v Doba fakulteti - LKP
Utemeljitev: v okviru strokovnega in znanstvenega dela na Doba Fakulteti od leta 2017
sodelavec na podrocju magistrskega studija Menedzmenta pametnih mest, izobrazevanj
za mestne menedzerje ter raziskovalni sodelavec na mednarodnem projektu trajnostnega
razvoja metropolitanskih regij. Od leta 2016 soustanovitelj in predsednik Zadruge
Tkalka, s poudarkom na delu pri razvoju sodelovalnih ekonomij in socialnega
podjetnistva. V okviru projekta Tkalka je so-prejemnik nagrade za najboljsi regionalni
razvojniprojekt leta 2015 in nagrade Best CO Working space v Sloveniji 2015. Leta 2014
soustanovitelj prvega slovenskega fabrikacijskega laboratorija, soustanovitelja mreze
slovenskih FAB LAB-ov. Po izobrazbi je arhitekt in urbanist, strokovnjak za trajnostni
prostorski razvoj z vec objavljenimi znanstvenimi deli. Je so-avtor mariborske
Trajnostne Urbane Strategije ter strokovnjak za, trajnostno mobilnost;

2. Miranda OSTERC ZINRAJH, dipl. prav., zakljucuje studij mag. prava in poslovnih
ved, zaposlena na Ministrstvu za pravosodje, URSIKS, ZPKZMaribor- Lista Arsenovic
za Maribor

Utemeljitev: delo na podrocjujavnih narocil vjavni upravi, nadzor in preverjanje sodnih
izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmacev, nadzor nad sodnimi izvrsitelji v
pravosodni upravi Ministrstva za pravosodje;

3. dr. Magdalena SVERC, zaposlena v Zavodu Antona Martina Slomska in Ministrstvu
za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti - NSi
Utemeljitev: v preteklosti je bila clanica sveta. MRA, bila je drzavna sekretarka na
Ministrstvu za solstvo in sport, vodenjeevropskefinancne perspektive na ministrstvu za
ESS ERS, vodenje in evalvacija vecjih EUprojektov, ...;

4. Neva PIPAN, dipl. org. tur., zaposlena v Mestni obcini Maribor - Lista Arsenovic za
Maribor

Utemeljitev: od marca 2019 zaposlena hot koordinator vKabinetu zupanaMOM. Vodja
projekta »Izboljsajmo Maribor« v okviru katerega izvaja aktivnosti vzpostavljanja
mehanizmov za priblizevanje in sodelovanje prebivalcev z mestno upravo, ureja in bdi
nad resevanjem pobud obcanov preko aplikacije IM, organizira in vodi akcije povezane
z resevanjem okoljske in urbaneproblematike skupaj zjavnimi sluzbami MOM in obcani
(Zacnimo na Piramidil, Vrnimo se kDravU), koordinira in vodi kampanjo ozavescanja
obcanov o ravnanju z odpadki Moji odpadki, moja skrb!, vodi delovno skupino za
novelacijo Odloka o nacinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne sluzbe
ravnanja s komunalnimi odpadki vMOM, nastrani MOM vodi inkoordinira aktivnosti
povezane s Partnerstvom za Pohorje, skrbi za izvajanje aktivnosti povezane za
ozivljanjem Piramide in Kalvarije, vodila je organizacijo prireditev Carobni december
2019 in silvestrovanje na prostem, vodi delovno skupino za pripravo in vodenje procesa
pristopa MOM h grafitiranju, pripravo strateskih usmeritev za vzpodbujanje
revitalizacije degradiranih povrsin primernih za grafitiranje ter razvoja kulture
grafitiranja vskladu spolitikami prostorov sodobnih urbanih sredisc-mest insodeluje
v drugih strateskih razvojnih projektih. V casu epidemije COVID 19 je vodila
koordinacijo humanitarne pomoci in oskrbe ogrozenih skupin prebivalstva ter vodila
Humanitarno komisijo v okviru Civilne zascite:
Pred zaposlitvijo v MOM je bila osem let zaposlena vjavnem sektorju (Ministrstvo za
delo, druzino, socialo in enake moznosti, Javni stipendijski, razvojni in prezivninski



skladRS) na razlicnih delovnih mestih (PR, finance-podrocje izterjave, ...), pred temje
delovala napodrocju gostinstva, hotelirstva in razvoja turizma na obmocju Maribora in
Pohorja ter vodila druzinsko podjetje;

Ivan PRELOG, strojni tehnik, upokojen - SMC
Utemeljitev: v svoji dolgoletni tehnicni praksi in v izjemno pestrem naboru delovnih
aktivnosti izkazal veliko zavzetost za udejanjanje razvojnih projektov zlasti v svojih
inovacijskih dosezkih in registriranih patentih. Stiri leta (2014-2018) je opravljal
funkcijo poslanca vDZRS, kjer seje zelozavzemal za razvoj mariborske regije in celotne
Slovenije. Med najzasluznejsimi je za vpis pitne vode v Ustavo RS, za ustvarjanje
pogojev za umestitev vprostor hoske tovarne Magna, za ozivitev mariborskega letalisca,
za organizacijo drzavnih ukrepov pomoci mariborskemu gospodarstvu. Je nosilec in
pobudnik predlogov za izboljsanje marsicesa v nasem naravnem, zgrajenem in
druzbenem okolju. Njegovo dojemanje funkcij, ki so mu zaupane, vedno sloni na
izrazitem clovekoljubju in skrbi za zanamce, katerega argumenti utemeljeno stojijo na
vsebinsko bogatih izkusnjah, ki so veliko vec kot le sestevek njegovih zivljenjskih let.
Prepricanje, daje v najvecjimeri ustrezenkandidat zaMRAJe v mariborskem lokalnem
odboru stranke SMC enoglasno;

skupni predstavnik obcin Duplek. Starse in Race-Fram

predstavnica GZS - Staierske gospodarske zbornice Maribor:
- mag. Aleksandra PODGORNIK, mag. s podrocja ekonomije in poslovnih ved

direktorica Stajerske gospodarske zbornice, stanuje v Mariboru, Kidriceva 5

predstavnik Obmocne obrtno - podietniske zbornice Maribor:
- Ales PULKO, univ. dipl. gosp. inz., direktor podjetja Pulko Ventili Ruse d.o.o.,

stanuje v Zgornjem Dupleku 40, 2241 Spodnji Duplek

predstavnica delavcev MRA
Jasna MAK, univ. dipl. komunikologinja, zaposlena v zavodu MRA.

PREDSEDNIK

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRASANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Matej PAVLIC, I. r.


