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ZA RAZRESITEV SEDANJEGA IN IMENOVANJE NADOMESTNEGA
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA

SPORTNIOBJEKTI MARIBOR

Po 30. clenu Statuta Mestne obcine Maribor (MUV, st. 10/2011, 8/2014 in 12/2019)
predlaga komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne
obcine Maribor

SKLEPA

Po 5. in 6. clenu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sportni objekti Maribor (MUV, st.
33/2007 in 28/2009) ter 16. in 28. clenu Statuta javnega zavoda Sportni objekti Maribor,
ki ga je sprejel svet zavoda 6. januarja 2009 ter 23. clenu Statuta, Mestne obcine Maribor
(MUV, st. 10/2011, 8/2014 in 12/2019)

I.

Mestni svet Mestne obcine Maribor

r azr e si

- Milana MIKLA

FUNKCIJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET
JAVNEGA ZAVODA SPORTNI OBJEKTI MARIBOR.

II.

Mestni svet Mestne obcine Maribor

imenuje
za cas do poteka mandata svetu zavoda
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- Matjaza STANDEKERJA

ZA NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET
JAVNEGA ZAVODA SPORTNI OBJEKTI MARIBOR.

Obrazlozitev:

Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Sportni objekti Maribor ter statutu zavoda zavod
upravlja svet, ki ga sestavljajo stirje predstavniki ustanovitelja (MOM), dva predstavnika,
uporabnikov oz. zainteresirane javnosti in en predstavnik delavcev zavoda.

Sedanji predstavnik ustanoviteljice (MOM) Milan MIKL je podal pisno izjavo, da s te
funkcije odstopa. Za predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda je bil imenovan za
dobo stirih let na 21. seji Mestnega sveta MOM, 24. novembra 2016. Svetu zavoda v sedanji
sestavi potece mandat januarja 2021.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je za imenovanje nadomestnega
predstavnika ustanoviteljice (MOM) pozvala k evidentiranju kandidatov politicne stranke
in liste, zastopane v mestnem svetu. Vpostopkuevidentiranja kandidatovje komisija v roku
do 10. junija 2020 prejela pet popisnic evidentiranih kandidatov od Liste Arsenovic za
Maribor, SMC, Liste Franca Kanglerja -NLS, LKP in SD.

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 17. seji, 16. junija 2020,
soglasno oblikovala predlog za razresitev sedanjega in z vecino glasov predlog za
imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda
Sportni objekti Maribor in ga daje mestnemu svetu MOM v obravnavo in odlocitev.

Podatki o kandidatu:

- MatjazSTANDEKER, ekonom. tehnik, direktorpodjetja, zaposlen v druzbiFINANCNA
d.o.o. - Lista Arsenovic za Maribor

Utemeljitev: v mladosti aktiven sportnik, kasneje vpet v raznih sportnih drustvih in
organizacijah. Sportna mentaliteta je v njegovem zivljenju stalnica. Skoraj 50 let je
aktiven uporabnik sportnih objektov ter sportne infrastructure vMB. Vecji del njegove
poklicne kariere je prezivel v panogi turizma in gostinstva, ki je soustvarjalo veliko
sportnih prireditev v regiji. Zadnjih 12 let deluje kot direktor podjetja, ki se ukvarja z
ekonomskim svetovanjem, optimiziranjem poslovanja, reorganizacijo v podjetjih,
projektnim vodenjem, stabilizaciji razmer ter dviga ugleda Sportnih objektov Maribor
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