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Vabim Vas na 27. redno sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS Mestne 
občine Maribor, ki bo v  

torek, 18. maja 2021, ob 17.00 uri 
v Dvorani generala Rudolfa  Maistra,  

 
Po zagotovljeni sklepčnosti bomo najprej  opravili razgovore s kandidati za direktorje javnih 
zavodov, in sicer po naslednjem vrstnem redu : 

17. 00 – g. Hajdinjak – SINAGOGA 
17.10 - ga Klančnik Kocutar – LUTKOVNO GLEDALIŠČE 
17.20 - ga. Berberih Slana – MUZEJ NOB 
17.30 – g. Hribernik - MUZEJ NOB 

 
Po zaključenih razgovorih bomo nadaljevali s 27. sejo KMVVI po naslednjem dnevnem redu: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 27. seje komisije 
3. Potrditev zapisnika 26. seje KMVVI 
4. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca  
5. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Vrtec 

Borisa Pečeta 
6. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Vrtec 

Studenci 
7. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnika ustanoviteljice v svet zavoda Srednje 

ekonomske šole in gimnazije Maribor  
8. Oblikovanje predloga za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda 

Mariborska knjižnica 
9.  Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik 
10. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča 
11. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander 
12. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednje biotehnične šole Maribor 
13. Razno 

 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite sekretarki komisije 
Rosani KLANČNIK po telefonu, št. 2201-241. 
 
 
 
 
 
 
 

PREDSEDNIK 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Vabljeni: 
- Člani komisije 
- Predstavniki MOM v svetu OŠ Malečnik  
- Predstavniki MOM v svetu Vrtec Otona 

Župančiča  
- Predstavniki MOM v svetu Vrtec Jožice 

Flander  
- Predstavnik MOM v svetu Srednje 

biotehnične šole Maribor  
 
 
Poslano v vednost: 

 Župan mestne občine 

 Vodja kabineta župana 
 

 


