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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 
 
 
 
 
ZADEVA:  POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV 
 
Prosim, da evidentirate kandidate za:      
 
 
                                                  

Imenovanje enega člana sveta javnega zavoda UKC Maribor  
kot predstavnika MOM 

 
Javni zavod Univerzitetni klinični center Maribor je v mesecu juliju zaprosil za imenovanje enega 
člana sveta kot predstavnika MOM, ker svetu v sedanji sestavi poteče štiri letni mandat 5. 
septembra 2021. 
Po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonu o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E,77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. 
US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) ter Odloku o 
preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Maribor v Univerzitetni klinični 
center Maribor, je svet zavoda organ upravljanja, ki ima 11 članov, od tega jih šest imenuje 
ustanovitelj (RS), enega Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, enega Mestna občina 
Maribor, preostale tri pa izvolijo delavci Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.  
 
Funkcijo člana sveta kot predstavnika MOM še sedaj do izteka mandata opravlja mag. Zdravko 
Luketič (NSi), ki je bil imenovan kot nadomestni član po odstopu  dr. Vilibalda PREMZLA (DeSUS).  
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do vključno torka, 24. AVGUSTA 
2021, do 14. ure na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali po e-pošti na naslov:  

sluzba-ms@maribor.si, ali osebno prinesete v tajništvo Službe za delovanje mestnega 

sveta. 
 
Upoštevane bodo samo popisnice, ki bodo popolne in podane v roku.  
 
V roku je podana tista popisnica, ki je bila dostavljena sekretarki komisije 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 faksu, 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. 
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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, 
PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
  VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, MBA, l. r. 
 
Poslano: 
- po e-pošti 
 
Priloga: 
- popisnica 
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