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V A B I L O 
 

 

Vabim Vas na 2. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS 

Mestne občine Maribor, ki bo v  

 

 

ponedeljek, 28. januarja 2019, ob 19. uri 

(po razgovoru s kandidati za imenovanje NO MOM) 

v sobi 240/II, Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1. 

 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 2. seje komisije 

3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje komisije 

4. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje 

ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola 

Maribor 

5. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje 

ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

6. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje 

ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo 

in balet Maribor 

7. Oblikovanje predloga o kandidatkah za imenovanje direktorice javnega vzgojno 

– izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem 

Maribor   

8. Oblikovanje predloga za podajo mnenja o izbrani kandidatki za pomočnico 

direktorja javnega zavoda Center za socialno delo Maribor – za vodenje 

organizacijske enote Maribor Tezno 

9. Oblikovanje predloga za imenovanje predsednika, podpredsednika in pet (5) 

članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor  

10. Oblikovanje predloga za potrditev mandata nadomestni članici Mestnega sveta 
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11. Sprejem sklepa o začetku razpisnega postopka in objavi razpisa za redno 

imenovanje direktorja javnega zavoda Center za pomoč na domu Maribor 

12. Vloga dr. Andreja FIŠTRAVCA za plačilo neizkoriščenega letnega dopusta 

13. Razno 

 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite sekretarki 

komisije Svetlani MIHALENKO po telefonu,  št. 2201-253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejmejo: 

 Župan mestne občine 

 Vodja kabineta župana 

 Tajništvo direktorja mestne uprave 

 Služba za delovanje mestnega sveta 

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 

 

 

 


