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 POLITIČNE STRANKE IN LISTE 

 

 

 

ZADEVA:  Evidentiranje kandidatov imenovanje nadomestnega člana kot 

predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za 

turizem Maribor - Pohorje 

 

 

Sedanja članica sveta Javnega zavoda za turizem Maribor – Pohorje Alenka ISKRA je 

zaprosila za razrešitev s te funkcije, ker je 27. junija 2019 nastopila funkcijo podžupanje 

MOM, ki je po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljiva s funkcijo 

članice sveta javnega zavoda.  

 

Alenka ISKRA je bila za članico sveta kot predstavnica ustanoviteljice (MOM) imenovana 

za dobo štirih let na 19. redni seji mestnega sveta MOM, 24. septembra 2016, za štiri-

letno mandatno dobo sveta zavoda (mandat se šteje od 16. decembra 2016, ko je bil svet 

konstituiran). 

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega člana sveta kot predstavnika 

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor – 

Pohorje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno 

usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 

 

…………………………………………………… 

 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do ponedeljka, 12. 

avgusta 2019, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

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

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

sveta (soba 240/II). 

 

Upoštevane bodo samo popisnice, ki bodo popolne in podane v roku.  

mailto:svetlana.mihalenko@maribor.si


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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- popisnica 1x 

(popisnico lahko kopirate) 

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 
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