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

 

I. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Regionalna 
razvojna agencija za Podravje -  Maribor  

 
Mariborska razvojna agencija se je preoblikovala v nov Javni zavod Regionalna razvojna agencija 
za Podravje -  Maribor in tako v skladu z novim Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regionalno 
razvojne agencije za Podravje – Maribor (MUV, št. 32/2020),  zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo: 

 trije predstavniki ustanoviteljice MOM, 

 en predstavnik ostalih ustanoviteljic,  

 en predstavnik delavcev zavoda, 

 en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 

  
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji 
sveta.  Poteku te dobe so lahko člani ponovno imenovani.  
Predsednika sveta zavoda imenuje večinska ustanoviteljica, namestnika izvolijo izmed sebe člani 
sveta zavoda na konstitutivni seji. 
 
Pri imenovanju članov sveta zavoda RRA je potrebno upoštevati 20. člen Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012 in 46/2016), ki določa, da 
izvoljeni funkcionar ne sme biti član, oziroma ne sme opravljati dejavnosti v organu 
upravljanja, nadzora ali zastopanja v regionalni razvojni agenciji. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 
Prosim, da na popisnici natančno označite za katero funkcijo evidentirate kandidata 
predsednik ali član 

 

II. 

Imenovanje enega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Doma 
starejših občanov Tezno  
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Dom starejših občanov Tezno nas je v dopisu z dne 15. 01. 2021 obvestil, da predstavnici lokalne 
skupnosti, ki je bila imenovana s sklepom Mestnega sveta MO Maribor, štev. 10003-44/2016-8 z 
dne 14. 02. 2017 poteče mandat 25.05.2021. V skladu z 18. členom Statuta Doma starejših 
občanov Tezno svet doma sestavlja sedem članov in sicer: 

- 4 predstavniki ustanovitelja, 

- 1 predstavnik delavcev, 

- 1 predstavnik stanovalcev in 

- 1 predstavnik lokalne skupnosti. 

Glede na potek mandata  članici sveta doma, nas zaprošajo za imenovanje predstavnika lokalne 
skupnosti v nov svet zavoda. Mandat članov sveta doma traja štiri leta. Člani sveta so po poteku 
mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 

 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 
  
 

                                                         III. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega OŠ Toneta Čufarja Maribor  

 
 
Javni zavod Osnovna šola Toneta Čufarja je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 27. 
marca 2021. 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja 
Maribor (MUV, št. 22/2008, 30/2009 in 27/2017) je svet šole organ upravljanja, ki šteje 11 članov in 
ga sestavljajo:  
- trije predstavniki ustanoviteljice, 
- pet predstavnikov delavcev šole in  
- trije predstavniki staršev.  
  
Predstavnike ustanoviteljice v svet šole imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na zahtevo 
sveta šole, ki jo je ta dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata 
sveta šole, v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznim članom - predstavnikom 
ustanoviteljice pa je dolžan zaprositi za nadomestno imenovanje v najkrajšem možnem času. 
 
Predstavnike ustanoviteljice imenuje mestni svet MOM. 
Mandat sveta šole traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta. 
Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta šole kot 
celote.  
Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Vesna ŠIREC (SMC) prvi mandat,  

 Drago Peklar (SMC) prvi mandat,  

 Andrej Stramlič (SDS) drugi mandat . 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 
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                                                         IV. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega OŠ bratov Polančičev Maribor  

 
 
Javni zavod Osnovna šola bratov Polančičev je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 25. 
aprila 2021. 
Po Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola bratov Polančičev Maribor (MUV, št. 13/2008, 30/2009) je svet šole organ upravljanja, ki šteje 
11 članov in ga sestavljajo:  
- trije predstavniki ustanoviteljice, 
- pet predstavnikov delavcev šole in  
- trije predstavniki staršev.  
  
Predstavnike ustanoviteljice v svet šole imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na zahtevo 
sveta šole, ki jo je ta dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata 
sveta šole, v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznim članom - predstavnikom 
ustanoviteljice pa je dolžan zaprositi za nadomestno imenovanje v najkrajšem možnem času. 
Predstavnike ustanoviteljice imenuje mestni svet MOM. 
 
Mandat sveta šole traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta. 
Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta šole kot 
celote. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Erika Jovanovski (Desus) prvi mandat,  

 Natalija Kopčič (NSi) prvi mandat,  

 Metod Dolinšek (Aktivni Maribor) prvi mandat. 
 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 

                                                         V. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega OŠ Gustava Šiliha Maribor  

 
 
Javni zavod Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 27. 
februarja 2021. 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha 
Maribor (MUV, št. 26/2008, 30/2009, 27/2017) je svet šole organ upravljanja, ki šteje 11 članov in 
ga sestavljajo:  
- trije predstavniki ustanoviteljice, 
- pet predstavnikov delavcev šole in  
- trije predstavniki staršev.  
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Predstavnike ustanoviteljice v svet šole imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na zahtevo 
sveta šole, ki jo je ta dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata 
sveta šole, v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznim članom - predstavnikom 
ustanoviteljice pa je dolžan zaprositi za nadomestno imenovanje v najkrajšem možnem času. 
Predstavnike ustanoviteljice imenuje mestni svet MOM. 
 
Mandat sveta šole traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta. 
Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta šole kot 
celote. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Helena Kozar (Desus) prvi mandat,  

 Tamara Murko (NLS) prvi mandat,  

 Ljubica Jančič (NLS) prvi mandat. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 
 
 

                                                         VI. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje –PETI POZIV 

 
S pozivom, št. 014-34/2020 z dne  30. november 2020 in nato še s tremi pozivi ste bili seznanjeni z 

vlogo Vrtca Pobrežje za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ki mu 

je mandat v sedanji sestavi potekel že 11. januarja 2021. 

Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor (MUV, 
št. 12/2009) vrtec upravlja svet, ki ga sestavljajo: 

 trije predstavniki ustanoviteljice, 

 trije predstavnikov delavcev vrtca in  

 trije predstavniki staršev. 

Predstavnike ustanoviteljice (MOM) imenuje mestni svet MOM, predstavnike delavcev volijo 
delavci na neposrednih in tajnih volitvah, predstavnike staršev v svet vrtca voli svet staršev. 
Mandat sveta vrtca traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta. 
Mandat posameznega člana sveta v mandatnem obdobju je vezan na mandat sveta vrtca kot 
celote. 
 
Za člana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Žiga ŠTAJNBAHER (SD), drugi mandat 

 Drago JERIČ (NSi), drugi mandat in 

 Vesna ŠIREC (SMC), prvi mandat. 
 
V štirih pozivih je komisija prejela samo eno popisnico evidentiranega kandidata.  
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Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 

 

 

VII. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet  
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor - TRETJI POZIV 

 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ivana Glinška Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za 
imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet vrtca, ker svetu v sedanji sestavi 
poteče mandat 20. januarja 2021. 

Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor 
(MUV, št. 12/2009, 34/2009 in 27/2017) vrtec upravlja svet, ki ga sestavljajo: 

 trije predstavniki ustanoviteljice, 

 pet predstavnikov delavcev vrtca in  

 trije predstavniki staršev. 

Predstavnike ustanoviteljice (MOM) imenuje mestni svet MOM, predstavnike delavcev volijo 
delavci na neposrednih in tajnih volitvah, predstavnike staršev v svet vrtca voli svet staršev. 
Mandat sveta vrtca traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta. 
Mandat posameznega člana sveta v mandatnem obdobju je vezan na mandat sveta vrtca kot 
celote. 
 
Za člana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo trije predstavniki, ki so bili 22.12.2019 nadomestno imenovani (po predhodnem 
odstopu treh predstavnikov MOM): 

 Mateja ŽMAVCA (SD) prvi mandat 

 Ireno ŠKORJANC (SMC) prvi mandat in 

 Petro TOMC ŠAVORA (LPR) prvi mandat. 
 
 
Na drugi poziv v roku do torka 26. januarja 2021 je komisija prejela samo eno popisnico 
evidentiranega kandidata.  
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 
  
 

                                                        VIII. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor - TRETJI POZIV 

 
Javni zavod Osnovna šola Draga Kobala je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 15. 
februarja 2021. 
 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala 
Maribor (MUV, št. 22/2008, 30/2009 in 27/2017) je svet šole organ upravljanja, ki šteje 11 članov in 
ga sestavljajo:  

- trije predstavniki ustanoviteljice,  
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- pet predstavnikov delavcev šole in  
- trije predstavniki staršev.  

Predstavnike ustanoviteljice imenuje mestni svet MOM, predstavnike delavcev volijo delavci na 
neposrednih in tajnih volitvah, predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev. 
Mandat sveta šole traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta. 
Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta šole kot 
celote.  
 
Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Zdenka KRIŽANIČ (NSi), prvi mandat 

 Žana TISHLER (SMC), prvi mandat in 

 Petra DROBNE  (NSi), prvi mandat. 
 
Na prvi poziv v roku do torka 26. januarja 2021 je komisija prejela samo eno popisnico 
evidentiranega kandidata.  
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 

IX. 
 

Imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v  
svet javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor 

 
Javni zavod KPC Narodni dom Maribor je po sprejetju novega Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor 
(MUV, št. 2/2021), ponovno zaprosil za imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v 
svet zavoda.  
V skladu z novim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor (MUV, št. 2/2021), sedaj svet zavoda sestavlja 
šest članov:  

 štiri člane imenuje ustanovitelj med strokovnjaki s področij dela zavoda, financ in pravnih 
zadev,  

 dva člana izvolijo zaposleni v zavodu na zboru delavcev z večino glasov vseh navzočih, pri 
čemer enega izvolijo izmed vseh zaposlenih, enega pa izmed zaposlenih na strokovnih 
področjih dejavnosti zavoda. 
 

Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani oziroma 
izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.  
 
Funkcijo predstavnika ustanoviteljice (MOM) še sedaj do poteka mandata svetu zavoda opravljajo: 

 Andrej VERLIČ (NLG)  

 Mateja DOVER EMERŠIČ (SD).. 

 Josip ROTAR (Lista kolesarjev in pešcev).  
 

Prosim, da za imenovanje štirih članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet 
javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte 
določbo odloka, ki pravi, da so člani kot predstavniki ustanoviteljice (MOM) imenovani med 
strokovnjaki s področij dela zavoda, financ in pravnih zadev. 
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Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do vključno ponedeljka, 22. 
februarja 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: 
rosana.klancnik@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. 

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, 
 
Poslano: 
- po e-pošti 
 
Priloga: 
- popisnica 

PREDSEDNIK 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 
Matej PAVLIČ, MBA,  l. r. 
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