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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 

 

ZADEVA:  POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV 

 

Prosim, da evidentirate kandidate za:                                                          

 

1. 
IMENOVANJE PETIH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA 

ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 

 

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je zaprosil za imenovanje petih 

predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi. 

Po 8., 9. in 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 

(MUV, št. 9/2006, št. 22/2018) zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, 

predstavniki delavcev zavoda in predstavniki zavarovancev oz. drugih uporabnikov. 

Svet šteje 17 članov in ga sestavljajo: 

 devet (9) predstavnikov ustanoviteljic (pet (5) predstavnikov MOM; en (1) skupni predstavnik 

občin Duplek, Miklavž na Dravskem polju in Starše; en (1) skupni predstavnik občin Hoče-

Slivnica in Rače-Fram; en (1) skupni predstavnik občin Kungota, Pesnica in Šentilj; en (1) 

skupni predstavnik občin Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi);  

 šest (6) predstavnikov delavcev zavoda, 

 dva (2) predstavnika zavarovancev oz. drugih uporabnikov. 

Ustanoviteljice sodelujejo pri upravljanju zavoda v sorazmerju s številom prebivalcev in uporabnikov 

zdravstvenih storitev na svojem območju.  

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z 

zakonom določa statut zavoda. Predstavnika zavarovancev oz. drugih uporabnikov imenuje Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
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Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovitve mandata v primerih, ko to 

dopuščajo določila 9. člena tega odloka (skupni predstavniki več občin). 

 

Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) še sedaj do konstituiranja sveta v novi sestavi 

opravljajo: 

 mag. Valter DROZG 

 Ivan ŽEBELJAN 

 mag. Tomaž KANCLER 

 Anton GAČNIK in 

 Oskar SALECL 

Prosim, da za imenovanje petih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 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 

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 

 

Javni zavod Tehniški šolski center 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, ZPCP-

2D, 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 (5), predstavnikov staršev (3), 

predstavnikov dijakov (2), predstavnikov študentov Višje strokovne šole (3), predsednika 

strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta zavoda, 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 zavoda  še 

sedaj do konstituiranja sveta v novi sestavi opravlja mag. Ivan KETIŠ (DeSUS), drugi mandat.  

Prosim, da za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v 

svet javnega zavoda Tehniški šolski center Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte 

njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
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3. 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA 

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 

 

Javni zavod Dom Danice Vogrinec Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 

predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet zavoda zaradi poteka mandata  svetu v sedanji sestavi.  

Po Statutu Doma Danice Vogrinec Maribor svet zavoda šteje 11 članov in ga sestavljajo:  

 šest (6) predstavnikov ustanovitelja, 

 dva (2) predstavnika delavcev, 

 en (1) predstavnik stanovalcev, 

 en (1) predstavnik invalidskih organizacij, ki zastopa večino invalidov v oddelku, 

 en (1) predstavnik lokalne skupnosti. 

Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let. Funkcijo predstavnika lokalne skupnosti (MOM) še sedaj 

do konstituiranja sveta v novi sestavi opravlja drugi mandat Boris ROŽMAN (NLS).   

Prosim, da za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet Doma Danice Vogrinec 

Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na 

dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 

4. 

IMENOVANJE NADOMENSTNEGA ČLANA IN NADOMESTNEGA NAMESTNIKA ČLANA 

MESTNE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA MANDATA MESTNE 

VOLILNE KOMISIJE 

 

Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, 

namestnik predsednika, trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov 

namestnik se imenujeta izmed sodnikov. Od kandidatov za predsednika in namestnika predsednika 

se pričakuje zanesljivost, natančnost, predvsem pa strokovnost, oz. zelo dobro poznavanje pravnih 

norm, ki se nanašajo na izvedbo volitev. Člani (3) in njihovi namestniki (3) se imenujejo po predlogih 

političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.  

Pri predlaganju kandidatov za nadomestnega člana upoštevajte: 

 da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, 

 da so lahko člani volilnih organov samo osebe, ki imajo volilno pravico (24. člen Zakon o 

volitvah v državni zbor – Ur. l. RS, št. 109/2006UPB1), 

 da je članstvo v volilni komisiji MOM in v nadzornem odboru MOM nezdružljivo, 

 prepoved članstva v večjem številu volilnih organov; določbe Zakona o lokalnih volitvah ne 

urejajo medsebojne nezdružljivosti funkcij v volilnih organih v občini, zato se smiselno 

uporablja tretji odstavek 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 

109/2006UPB1, 54/2007-Odl.US in 27/2017), ki pravi, da nihče ne more biti član več kot 

enega volilnega organa (da ne more biti hkrati član volilnega odbora in volilne komisije), 

 integriteta članov volilne komisije; Zakon o lokalnih volitvah ne določa omejitev za 

imenovanje in opravljanje funkcije članov volilnih komisij; ne glede na to pa je nezdružljivost 

funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o integriteti in preprečevanje korupcije (Ur. l. 

RS, št. 69/2011UPB2); pristojnost podaje mnenja o tem pa spada v pristojnost Komisije za 

preprečevanje korupcije, ki je glede te teme sprejela sistemsko načelno mnenje, št. 06211-

9/2012/23 z dne 3. 7. 2012, ki je dostopno na spletni strani komisije. 
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Poziv se izvede zaradi odstopa članice Tamare Grace (prej Pešel) (NLS) in zaradi smrti namestnika 

člana  Ivana Hrastnika (DeSUS) 

Na podlagi prejetih predlogov bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila 

predlog za imenovanje nadomestnega člana in nadomestnega namestnika člana Volilne komisije 

MOM, pri čemer bo upoštevala pravilo o sestavi volilne komisije, da se predsednik in namestnik 

predsednika imenujeta izmed sodnikov, pri članih in njihovih namestnikih pa tudi pravilo o sorazmerni 

zastopanosti političnih strank. 

 

 

 

5. 

IMENOVANJE ŠE ENEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA 

MARIBOR  

 

Javni zavod Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor je je na 29. redni seji Mestnega sveta Mestne 

občine Maribor, katera je bila 27. januarja 2022 že imenoval dva predstavnika ustanoviteljice.  

Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka 

Maribor (MUV, št. 27/2008 in 30/2009) je svet vrtca 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 vrtca voli svet staršev. 

Mandat sveta vrtca 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 vrtca kot celote. 

Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. 

Za funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca sta bila imenovana Franc RAČEL in 

Jadranka UMEK.  

Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno 

usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 

 

 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do vključno petka, 9. 9. 2022, do 

13. ure : 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.  

mailto:sluzba-ms@maribor.si
http://www.maribor.si/
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S spoštovanjem, 

PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

  VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, MBA, l. r. 

Poslano: - po e-pošti 

Priloga:- popisnica 

 

 


