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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 

 

 

 

ZADEVA:  Evidentiranje kandidatov  

 

 

 

Prosim, da evidentirate kandidate za: 

 

 

1. 

 

Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika  

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Konservatorij za glasbo in balet Maribor  

 

Javni vzgojno izobraževalni zavod Konservatorij za glasbo in balet je zaprosil za izvedbo 

postopka imenovanja predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v 

sedanji sestavi poteče štiriletni mandat 22. aprila 2020. 

 

Po Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo 

in balet Maribor« (MUV, št. 12/2010), ki sta ga sprejela Mestni svet MOM na 17. seji, 29. 

marca 2010 in Vlada RS na 82. seji, 13. maja 2010, svet Konservatorija za glasbo in balet 

Maribor šteje 13 članov in ga sestavljajo: 

- trije (3) predstavniki ustanoviteljic (RS in MOM),  

- pet (5) predstavnikov delavcev, 

- trije (3) predstavniki staršev učencev in dijakov, 

- dva (2) predstavnika dijakov. 

 

Ustanoviteljici konservatorija sta RS in Mestna občina Maribor. Dva 

predstavnika ustanoviteljic imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa 

mestni svet MOM. Eden od predstavnikov ustanoviteljic, ki ju imenuje Vlada RS, je 

predstavnik delodajalcev s področja dejavnosti, za katere šola izobražuje kadre oz. 

visokošolskih zavodov s področja glasbene dejavnosti. 

 
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNI SVET 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 



Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. 

Predstavnike staršev voli svet staršev. Predstavnike dijakov izvolijo dijaki na neposrednih 

in tajnih volitvah z liste kandidatov, ki jo oblikuje dijaška skupnost v šoli. 

 

Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za mandatno obdobje štirih let in so lahko 

ponovno imenovani oz. izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat. 

 

Funkcijo predstavnice MOM še sedaj do izteka mandata svetu konservatorija opravlja 

prvi mandat Maja MANDIČ (prej TAŠNER) - Lista župana Andreja FIŠTRAVCA. 

  

Prosim, da za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 

vzgojno izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost 

glede na dejavnost, ki jo šola izvaja.  

 

 
 

2. 

 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v  

svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor 

 

Javni zavod Lutkovno gledališče Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanja 

treh članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM), ker svetu zavoda v sedanji sestavi 

poteče pet-letni mandat 16. aprila 2020. 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovnega gledališča Maribor (MUV, št. 22/2004, 

33/2010) in 4/2015) v 23. členu določa sestavo in postopek imenovanja članov sveta 

gledališča, in sicer svet gledališča sestavljajo:   

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

strokovnjaki s področij dela gledališča, financ in pravnih zadev, 

 en član, ki ga izvolijo zaposleni v gledališču izmed vseh zaposlenih na zboru 

delavcev z večino glasov vseh navzočih, 

 en član, ki ga imenuje ministrstvo Vlade Republike Slovenije, ki je pristojno za 

kulturo. 

 

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

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

gledališča. 

 

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

izteka mandata svetu gledališča opravljajo prvi mandat: 

- mag. Andrej BOŽIN, NSi 

- mag. Majda POTRATA, SD 

- Zoran PETROVIČ, LKP. 

 

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

v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor evidentirate kandidate, pri 

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

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

financ in pravnih zadev. 

 



3. 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet  

javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor 

 

Javni zavod Muzej narodne osvoboditve Maribor je zaprosil za imenovanje treh 

predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zaradi poteka mandata svetu muzeja maja 

2020. 

 

Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, 

22/2004 in 7/2010), 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 oz. zainteresirane javnosti, od katerih enega 

imenuje Kulturniška zbornica Slovenije, drugega pa Zavod RS za šolstvo – 

območna enota Maribor. 

 

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

imenovani oz. 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:  

- Marko MANDIČ (NSi), 

- Majdica SLOKAN, Lista AS – Arsenovič za Maribor, 

- mag. Bojan BRAČIČ, SMC.   

 

(Vsi trije predstavniki ustanoviteljice (MOM) so bili imenovani kot nadomestni člani na 

seji MS MOM 11. marca 2019.) 

 

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

v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve 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 nadomestnega člana in predsednika kot predstavnika MOM v svet 

zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor 

 
Sedanji predstavnik MOM v svetu Mariborske razvojne agencije dr. Peter VIRTIČ je 

posredoval pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana in predsednika sveta zavoda iz 

osebnih razlogov.  

 

Dr. Peter VIRTIČ (Lista župana Andreja Fištravca) je bil za člana in predsednika sveta 

MRA kot predstavnik MOM imenovan za dobo dveh let na 37. seji mestnega sveta MOM, 

21. junija 2018.  



Po 7. členu Akta o ustanovitvi Mariborske razvojne agencije (MUV, št. 18/2000 in 

8/2005) svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: šest predstavnikov ustanoviteljice 

(pet predstavnikov MOM in en skupni predstavnik občin Rače-Fram, Starše in Duplek), 

en predstavnik delavcev, ki opravlja dejavnost zavoda ter dva predstavnika uporabnikov, 

od katerih predlaga enega Štajerska gospodarska zbornica Maribor in enega Območna 

obrtno-podjetniška zbornica Maribor. Predsednika in člane sveta imenuje ustanoviteljica 

za mandatno dobo dveh let. 

 

Svet MRA je zaradi odstopa sedanjega člana, oz. predsednika zaprosil za njegovo 

razrešitev in imenovanje nadomestnega člana, oz. predsednika. 

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega člana, oz. predsednika kot 

predstavnika MOM v svet MRA evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte 

njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 

 

 

5. 

 

Imenovanje nadomestnega predstavnika MOM v svet javnega zavoda 

Univerzitetni klinični center Maribor 

 
Sedanji predstavnik MOM v svetu javnega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor 

dr. Vilibald PREMZL je podal pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana v svetu tega 

javnega zavoda.  

Dr. Vilibald PREMZL (DeSUS) je bil za člana sveta UKC Maribor kot predstavnik MOM 

imenovan za štirih let na 28. redni seji mestnega sveta MOM, 29. junija 2017.  

 
Po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. 

l. RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13) 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.  

 

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega člana sveta UKC Maribor evidentirate 

kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na 

dejavnost, ki jo zavod izvaja. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do ponedeljka, 3. 

februarja 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.  

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. 

 

Pri evidentiranju kandidatov, prosim, upoštevajte: 

 popisnice izpolnite natančno in čitljivo, 

 kandidate evidentirajte na v priponki priloženi popisnici, 

 evidentirani kandidati s svojim podpisom podajo soglasje h kandidaturi in 

potrdijo točnost vpisanih osebnih podatkov na popisnici, 

 popisnica mora vsebovati tudi podpis predstavnika politične stranke oz. liste in žig 

politične stranke oz. liste, 

 rok za evidentiranje kandidatov. 

 

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 

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 

 

 

 

 

 

http://www.maribor.si/

