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POLITIČNE STRANKE IN LISTE

ZADEVA:

POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV

Prosim, da evidentirate kandidate za:

1.
IMENOVANJE ŠE ENEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC TEZNO – ŠESTI POZIV
Javni zavod Vrtec TEZNO Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje treh predstavnikov
ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat.
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor (MUV, št.
12/2009 in 34/2009) je svet šole organ upravljanja, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo: trije
predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje mestni svet MOM, predstavnike delavcev volijo delavci na
neposrednih in tajnih volitvah, predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev.
Mandat sveta šole traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta.
Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta šole kot celote.
Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma.
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še sedaj do konstituiranja sveta v novi
sestavi opravljajo:
Branka LEBARIČ (SMS Zeleni EU), drugi mandat,
Janko LEVA – SMC prvi mandat in
Drago JERIČ - NSi prvi mandat.
V dosedanjih pozivih sta bila evidentirana samo dva kandidata. Potrebujemo še enega kandidata.
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.

2.
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI KOT PREDSTAVNIKA
USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Javni zavod Biotehniška šola Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje predstavnika
lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet šole zaradi poteka mandata svetu v
sedanji sestavi.
Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/2007-UPB5, 36/2008, 58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr., 20/2011, ZUJF, št. 40/2012, ZPCP2D, št. 57/2012, 27/2015 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr. in 25/2017-ZVaj)
svet šole sestavljajo poleg predstavnikov delavcev zavoda, predstavnikov staršev in dijakov, tudi
trije predstavniki ustanovitelja zavoda.
Ustanoviteljica zavoda je država, zato dva predstavnika ustanoviteljice imenuje Vlada Republike
Slovenije, enega predstavnika – predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice
(MOM), kjer je sedež zavoda, imenuje mestni svet MOM. Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let;
mandat posameznega člana začne teči s potrditvijo mandata na ustanovitveni seji sveta šole; za
člana je lahko ista oseba imenovana oz. izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
Funkcijo predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svetu šole še
sedaj do konstituiranja sveta v novi sestavi opravlja dr. Stane KLEMENČIČ (SLS), drugi mandat.
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja

3.
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA (SO)USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA »CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR«
Zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi v mesecu maju 2022, je Javni zavod Center za sluh
in govor v izvedbi postopka za imenovanje predstavnika (so)ustanoviteljice (MOM) v svet šole.
Po Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Center za sluh in govor
Maribor« (MUV, št. 17/2016) sta ustanoviteljici zavoda Republika Slovenija in Mestna občina
Maribor. Ustanoviteljske pravice in dolžnosti ustanoviteljic uresničuje za Republiko Slovenijo Vlada
Republike Slovenije, za Mestno občino Maribor pa Mestni svet Mestne občine Maribor.
Po 14. členu akta o ustanovitvi javnega zavoda ima zavod svet zavoda, ki šteje 12 članov, in sicer:
 tri predstavnike ustanoviteljic,
 pet predstavnikov delavcev in
 štiri predstavnike staršev.
Po 15. členu akta o ustanovitvi dva predstavnika ustanoviteljev imenuje Vlada Republike Slovenije,
enega pa Mestni svet Mestne občine Maribor.
Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let; mandat posameznega člana začne teči s potrditvijo
mandata na ustanovitveni seji sveta šole; za člana je lahko ista oseba imenovana oz. izvoljena
največ dvakrat zaporedoma.
Funkcijo predstavnika MOM v svetu centra še sedaj do konstituiranja sveta v novi sestavi opravlja
Maja KRAJNC RUŽIČ (LPR), prvi mandat.
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.
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4.
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI KOT PREDSTAVNIKA
USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR
Javni zavod Dijaški dom Drava Maribor je zaprosil za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v
svet doma zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi septembra 2022.
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in sklepu o ustanovitvi
javnega zavoda svet doma sestavljajo poleg predstavnikov ustanovitelja (2), ki ju imenuje Vlada RS
na predlog ministra, pristojnega za šolstvo, predstavnikov delavcev doma (5), predstavnikov staršev
(3), predstavnikov dijakov in študentov (2), tudi en predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere
ima zavod sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo.
Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let; mandat posameznega člana začne teči s potrditvijo
mandata na ustanovitveni seji sveta zavoda; za člana sveta je lahko ista oseba imenovana oz.
izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
Funkcijo člana sveta doma kot predstavnika lokalne skupnosti (MOM) še sedaj do poteka mandata
opravlja Smiljan STRMŠEK(DeSUS), drugi mandat.
Prosim, da za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda
Dijaški dom Drava Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno
usposobljenost glede na dejavnost, ki jo dijaški dom izvaja.

5.
EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE DVEH PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER
ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR
Svetu zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor poteče štiri letni mandat
konec meseca maja, zato mora ustanoviteljica (MOM) izvesti postopek za imenovanje dveh
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda.
Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
(MUV, št. 7/2010 in 33/2017) zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo: dva člana kot predstavnika
ustanoviteljice (MOM), trije člani kot predstavniki delavcev zavoda in dva člana kot predstavnika
zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor,
predstavnike delavcev volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah, predstavnika zainteresirane
javnosti v svetu zavoda imenuje župan MOM izmed občanov, uveljavljenih na področju vzgoje in
izobraževanja otrok in mladine oz. tej populaciji namenjenega svetovalnega ali terapevtskega dela.
Predlog za odločitev župana v sodelovanju oblikujeta pristojni organ mestne uprave in vodstvo
zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve oziroma imenovanja,
vendar zaporedoma največ dvakrat.
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu zavoda še sedaj do konstituiranja sveta v novi
sestavi opravljata prvi mandat:
 Marjana BRAVC (SMC) in
 Sandra PEKLAR (SMC).
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Prosim, da za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor evidentirate kandidate, pri čemer
upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do vključno torka, 19. 4. 2022, do
14. ure na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali po e-pošti na naslov:
sluzba-ms@maribor.si, ali osebno prinesete v tajništvo Službe za delovanje mestnega
sveta.
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,
PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Matej PAVLIČ, MBA, l. r.
Poslano:
- po e-pošti
Priloga:
- popisnica
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