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PREDLOG 
ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 

 
 

Po 30. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 04/2022) 
predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne občine 

Maribor 
 
 

S K L E P : 

 
 
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), Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Tehniški šolski center 
Maribor«, ki ga je sprejela Vlada RS 24. julija 2014, in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor 
(MUV, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 04/2022) 
 
 
 

Mestni svet Mestne občine Maribor 

 
 

i m e n u j e 
za dobo štirih let 

 
- Roberta PUNGERLA 

 

 
ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO – 

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR. 
 
 
 



   

2 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Sklepu o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Tehniški šolski center Maribor«, ki ga je sprejela Vlada RS 24. 
julija 2014, svet zavoda šteje 17 članov in ga sestavljajo poleg predstavnikov delavcev zavoda (5), 
predstavnikov staršev dijakov (3), predstavnikov dijakov (2), predstavnikov študentov Višje 
strokovne šole (3), predsednika strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta, tudi trije 
predstavniki ustanoviteljice zavoda. Ustanoviteljica zavoda je država, zato dva predstavnika 
ustanoviteljice imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa Mestna občine Maribor. Člani sveta so 
imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat 
zaporedoma. 
 
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. 
 
Politične stranke in liste, zastopane v mestnem svetu so bile pozvane k evidentiranju kandidatov za 
imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda za dobo štirih let.  
 
V postopku evidentiranja kandidatov je komisija v roku prejela dve popisnici, in sicer od Levice in 
Konkretno. 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 40. seji, 17. oktobra 2022 soglasno 
oblikovala predlog za predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Tehniški šolski center Maribor in ga daje mestnemu svetu MOM v obravnavo in odločitev. 
 
 
 
Podatki o kandidatu: 
-  Robert PUNGERL, univ. dipl. pravnik – Konkretno; 

Utemeljitev: predlagani kandidat je v preteklosti bil član sveta UKC Maribor, trenutno je član 
sveta IC Piramida Maribor, OŠ Martin Konšak in član sveta MČ Tezno. 
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