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POLITIČNE STRANKE IN LISTE

ZADEVA:

POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV

Prosim, da evidentirate kandidate za:

1.
IMENOVANJE DVEH NADOMESTNIH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET
JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANCA
ROZMANA STANETA MARIBOR
V javni zavod Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor je Mestni svet Mestne občine Maribor
na 29. redni seji, ki je bila 27.1.2022 imenoval tri predstavnike in sicer Sabino GRABNER, Štefana
MURAUSA in mag. Vesno RAČEL. V mesecu aprilu sta odstopno izjavo iz funkcije predstavnika v
svetu zavoda OŠ FRS podala Štefan MURAUS in Sabina GRABNER. Prosimo, da za navedeno
imenovanje evidentirate kandidata, pri čemer upoštevajte njuno strokovno usposobljenost glede na
dejavnost, ki jo zavod izvaja.

2.
EVIDENTIRANJE ŠE ENEGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA
OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR – DRUGI POZIV

Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je na 32. redni seji Mestnega
sveta Mestne občine Maribor, katera je bila 21.4.2022 že imenoval enega predstavnika
ustanoviteljice (MOM).
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.

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do vključno ponedeljka, 23. 5.
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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