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Številka: 0130-211/2020-1 

Datum: 9. december 2020 

 

 

 

 

 

V A B I L O 
 

Vabim Vas na 21. redno sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS 

Mestne občine Maribor, ki bo v  

 

 

torek, 15. decembra 2020, ob 17.30uri 

v sejni sobi v Kabinetu župana, prvo nadstropje,  

Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1. 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 21. redne seje komisije 

3. Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne seje komisije 

4. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor 

5. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot 

predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Srednja trgovska šola Maribor 

6. Oblikovanje predloga za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v 

svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica 

7. Oblikovanje predloga za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega 

predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor 

8. Oblikovanje predloga za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega 

predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor  

9.  Oblikovanje predloga za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v 

svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor 

10. Oblikovanje predloga za drugega člana – člana MS MOM v Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu 

11. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot 

predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Prometna šola Maribor 

12. Oblikovanje predloga za imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v 

svet javnega zavoda Športni objekti Maribor 

 
 

MESTNA OBČINA MARIBOR  

MESTNI SVET 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
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13. Razno 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite sekretarki 

komisije Svetlani MIHALENKO po telefonu, št. 2201-253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

 Župan mestne občine 

 Vodja kabineta župana 

 Služba za delovanje mestnega sveta 

PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, l. r. 

 

 

 


