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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 

 

 

 

ZADEVA:  Evidentiranje kandidatov za imenovanje pet predstavnikov 

ustanoviteljice (MOM), (predsednika in štiri člane) v svet zavoda 

Mariborska razvojna agencija Maribor 

 

Zavod Mariborska agencija Maribor je zaprosil za izvedbo postopka imenovanja članov 

sveta za novo mandatno obdobje zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi 7. julija 

2020. 

Po Aktu o ustanovitvi zavoda »Mariborska razvojna agencija« (MUV, št. 18/2000 in 

8/2005) svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo poleg predstavnika delavcev 

zavoda, dveh predstavnikov uporabnikov (en predstavnik GZS – sedaj Štajerska 

gospodarska zbornica Maribor in en predstavnik sedaj Območne obrtno-podjetniške  

zbornice Maribor) tudi šest predstavnikov ustanoviteljice, pri čemer imajo občine: 

Duplek, Starše in Rače – Fram skupaj enega predstavnika, MOM pa pet 

predstavnikov.  

 

Svet zavoda imenuje ustanoviteljica (MOM) za mandatno dobo dveh let. 

Ustanoviteljica (MOM) imenuje tudi predsednika sveta zavoda. 

 
Pri imenovanju članov sveta zavoda MRA 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. 

 

Funkcijo predstavnikov MOM v svetu MRA še sedaj do poteka mandata opravljajo: 

 predsednik je bil razrešen, nadomestni ni bil imenovan, 

 Branko AŠIČ (DeSUS) - član, 

 član je bil razrešen, nadomestni ni bil imenovan, 

 dr. Filip KOKALJ (SD) - član, 

 Vitor ZEČIČ (SMC) – član. 
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Prosim, da za prihodnje dveletno mandatno obdobje evidentirate kandidate za 

imenovanje pet predstavnikov ustanoviteljice (MOM) – enega za funkcijo 

predsednika in štiri za funkcijo člana, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno 

usposobljenost glede na dejavnost zavoda. Pri evidentiranju kandidatov upoštevajte 

tudi 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. 

 

Na popisnici za evidentiranje kandidatov, prosim, obkrožite za 

katero funkcijo evidentirate kandidata (- za predsednika, oz. - 

za člana) 
……………………………………………………………………….. 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do srede, 10. 

junija 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. 

 

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, 

 zakonsko določbo 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

 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: 

PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, l. r. 

mailto:svetlana.mihalenko@maribor.si
http://www.maribor.si/
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- popisnica 

 


