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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 

 

 

 

ZADEVA:  Evidentiranje kandidatov  

 

 

 

Prosim, da evidentirate kandidate za: 

 

 

1. 

 

Imenovanje nadomestnega predsednika (ponovni postopek) in za nadomestnega 

člana sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor  

 

Mestni svet MOM je na 12. seji, 20. februarja 2020 razrešil dosedanjega predsednika 

sveta zavoda dr. Petra VIRTIČA zaradi odstopa s te funkcije.  

Po sklepu 2. dopisne seje komisije se postopek evidentiranja kandidatov za imenovanje 

nadomestnega predsednika sveta MRA ponovi, ker je bil spregledan 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. 

 

Svet MRA je zaradi odstopa sedanjega člana mag. Zvonka ZINRAJHA 26. februarja 2020 

zaprosil za imenovanje nadomestnega člana. Član sveta MRA mag. Zvonko ZINRAJH je 

s te funkcije odstopil zaradi nezdružljivosti funkcije člana mestnega sveta MOM in člana 

sveta zavoda MRA po 20. členu Zakona o spodbujanju regionalnega razvoja. 

 

Na popisnici evidentiranega kandidata, prosim, obkrožite, za katero funkcijo evidentirate 

kandidata (- za predsednika; - za člana). 

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega predsednika in za imenovanje 

nadomestnega člana sveta zavoda MRA za čas do izteka mandata svetu zavoda 
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evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte 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. 

 

 

2. 

 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v  

svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor 

 

Javni zavod Pokrajinski muzej Maribor je zaprosil za imenovanja treh članov kot 

predstavnikov ustanoviteljice (MOM) zaradi poteka mandata svetu zavoda v sedanji 

sestavi 4. maja 2020. 

 

Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/2004) 

svet muzeja šteje sedem članov, in sicer: 

 tri člane imenuje ustanovitelj (Mestni svet MOM) med strokovnjaki s 

področij dela muzeja, financ in pravnih zadev, 

 dva člana izvolijo zaposleni v muzeju na zboru delavcev z večino glasov vseh 

navzočih, pri čemer enega izvolijo izmed vseh zaposlenih, enega pa izmed 

zaposlenih na strokovnih področjih dejavnosti muzeja, 

 dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje 

Kulturniška zbornica Slovenije. 

 

Mandat članov sveta muzeja traja pet let in so lahko po poteku mandata ponovno 

imenovani oziroma izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta 

muzeja. 

 

Funkcijo članov sveta muzeja kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) še sedaj do izteka 

mandata svetu muzeja opravljajo: 

- mag. Valter DROZG (DeSUS), prvi mandat 

- Natalija VEBER (SD), prvi mandat in 

- Jasmina VIDMAR (LAF), drugi mandat. 

 

Prosim, da za imenovanje treh članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) 

v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor evidentirate kandidate, pri 

čemer upoštevajte določbo odloka, ki pravi, da so člani kot predstavniki 

ustanoviteljice (MOM) imenovani med strokovnjaki s področij dela muzeja, 

financ in pravnih zadev. 

 

 

3. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet  

javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor 

 

Javni zavod Umetnostna galerija Maribor je zaprosil za imenovanje treh predstavnikov 

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

 

Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor svet muzeja šteje 

sedem članov. Sestavljajo ga:  



 trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj (Mestni svet MOM) med 

strokovnjaki s področij dela zavoda, financ in pravnih zadev;  

 dva člana izvolijo zaposleni v galeriji na zboru delavcev z večino glasov vseh 

navzočih, pri čemer enega izvolijo izmed vseh zaposlenih, enega pa izmed 

zaposlenih na strokovnih področjih dejavnosti galerije ter  

 dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje 

Kulturniška zbornica Slovenije.  

 

Mandat članov sveta muzeja traja pet let in so lahko po poteku mandata ponovno 

imenovani oziroma izvoljeni.  

 

Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta muzeja.  

 

Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) še sedaj do izteka mandata svetu muzeja 

opravljajo prvi mandat:  

- Maja PEGAN (LKP), prvi mandat 

- Darko PAŠEK (SD), II. mandat 

- Aljoša KIRIČ (Lista župana AF), prvi mandat.   

 

Prosim, da za imenovanje treh članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) 

v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor evidentirate kandidate, pri 

čemer upoštevajte določbo odloka, ki pravi, da so člani kot predstavniki 

ustanoviteljice (MOM) imenovani med strokovnjaki s področij dela muzeja, 

financ in pravnih zadev. 

 

 

 

4. 

 

Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice 

(MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda   

Izobraževalni center Piramida Maribor 

 

Javni vzgojno – izobraževalni zavod Izobraževalni center Piramida Maribor je zaprosil za 

izvedbo postopka za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika 

ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 28. maja 

2020.  

Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let; mandat posameznega člana začne teči s 

potrditvijo mandata na ustanovitveni seji sveta zavoda; za člana je lahko ista oseba 

imenovana oz. izvoljena največ dvakrat zaporedoma. 

Funkcijo predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svetu 

zavoda še sedaj do konstituiranja sveta v novi sestavi opravlja Lidija ŠUEN (SMC), prvi 

mandat. Njeno delo in sodelovanje v svetu je zavod ocenil kot konstruktivno in 

kakovostno, in tudi, da se je sej sveta redno udeleževala.   

 

Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer 

upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod 

izvaja.  

 

 

 



5. 

 

Imenovanje nadomestnega predstavnika MOM v svet javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor 

 
Sedanja predstavnica ustanoviteljice (MOM) v svetu javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda OŠ Toneta Čufarja Maribor Manuela DEUTSCHMANN je podala pisno izjavo, 

da odstopa s funkcije članice v svetu tega javnega zavoda.  

 

Manuela DEUTSCHMANN (NSi) je bila za članico sveta OŠ Toneta Čufarja Maribor kot 

predstavnica ustanoviteljice (MOM) imenovana za dobo štirih let na 16. dopisni seji 

Mestnega sveta MOM, ki je potekala od10. do 13. februarja 2017.  

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) 

za preostanek mandatne dobe sveta OŠ Toneta Čufarja Maribor evidentirate 

kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na 

dejavnost, ki jo zavod izvaja. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do srede, 11. marca 

2020, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna občina 

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali po e-pošti na naslov: 

svetlana.mihalenko@maribor.si, ali osebno prinesete v Službo za delovanje mestnega 

sveta sekretarki komisije Svetlani MIHALENKO. 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- po e-pošti 

 

Priloga: 

- popisnica 

PODPREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

Milan MIKL, l. r. 
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