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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 
  
 
 

ZADEVA:  Evidentiranje kandidatov  

 

 

Prosim, da evidentirate kandidate za: 

 

 

1. 

 

Imenovanje treh nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 

vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor 

 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ivana Glinška Maribor je zaprosil za izvedbo postopka 

za imenovanje treh nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet vrtca, zaradi 

podanih odstopnih izjav dosedanjih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca. 

Za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet navedenega vrtca so bili za dobo štirih let na 21. 

redni seji Mestnega sveta Mestne občine, 24. novembra 2016 imenovani: 

 Renato ŠKERBINC,  

 Aleksandra KALACUN in 

 Klavdija BRUS. 
 

Prosim, da za navedena nadomestna imenovanja evidentirate kandidate, pri čemer 

upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 

 

2. 

 

Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika 

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja 

gradbena šola in gimnazija Maribor 

 

Svet Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor je zaprosil za imenovanje nadomestnega 

predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno 

– izobraževalnega zavoda Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, zaradi odstopne izjave 

Lidije DIVJAK MIRNIK, kot dosedanje predstavnice lokalne skupnosti ustanoviteljice (MOM) v 

svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor. 

 

Lidija DIVJAK MIRNIK je bila za predstavnico lokalne skupnosti kot predstavnico 

ustanoviteljice (MOM) v svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednje gradbene šole 
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in gimnazije Maribor imenovana na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine, 3. marca 

2016. 

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot 

predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Srednje gradbene šole in 

gimnazije Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno 

usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 

 

 

3. 

 

Imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 

Mladinski kulturni center Maribor 

 

Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor je zaprosil za imenovanje dveh predstavnikov 

ustanoviteljice (MOM) v svet zaradi poteka mandata svetu zavoda 24. januarja 2020. 

 

Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, 16/2012), 

svet zavoda šteje pet članov in ga sestavljajo:  

 dva člana imenuje ustanovitelj med strokovnjaki s področij osnovnih dejavnosti zavoda, 

financ in pravnih zadev, 

 enega člana izmed zaposlenih na strokovnih področjih dejavnosti zavoda izvolijo 

zaposleni v zavodu na zboru delavcev, 

 enega predstavnika zainteresirane javnosti imenuje lokalni mladinski svet, 

 enega predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Kulturniška zbornica Slovenije. 
 

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani oz. 

izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. 

 

Prosim, da za imenovanje dveh članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 

zavoda Mladinski kulturni center Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte 

določbo odloka, ki pravi, da sta člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) imenovana med 

strokovnjaki s področij osnovnih dejavnosti zavoda, financ in pravnih zadev. 

 

 

…………………………………………………… 

 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do srede, 30. oktobra 2019, 

na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna občina Maribor, 

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, po e-pošti na naslov: rosana.klancnik@maribor.si, ali 

osebno prinesete v Službo za delovanje mestnega sveta (soba 239/II). 

 

Upoštevane bodo samo popisnice, ki bodo popolne in podane v roku.  

V roku je podana tista popisnica, ki je bila dostavljena Službi za delovanje mestnega sveta 

(Komisiji za mandatna vprašanja, volitve) in imenovanja najkasneje zadnji dan roka, ne glede 

na to, kako je bila posredovana, ali po pošti, ali z osebno dostavo ali po e-pošti. V primeru 

pošiljanja popisnice po pošti, prosim upoštevajte, da je čas za dostavo daljši, zato je potrebno 

popisnico oddati na pošto nekaj dni pred potekom roka za evidentiranje. 

 

Poziv je objavljen na spletni strani: www.maribor.si - Mestni svet – odbori in komisije 

– komisije – komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – pozivi 

političnim strankam in listam.  

 

                               S spoštovanjem, 

mailto:rosana.klancnik@maribor.si
http://www.maribor.si/
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Priloga: 

- popisnica 1x 

(popisnico lahko kopirate) 

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 

 
 


