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MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

PREDLOG
ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

JAVNEGA HOLDINGA MARIBOR o.o.o.

Po 21. členu Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. v Mestni občini Maribor
(MUV 1312019) in 23. in 35. členu Statuta Mestne občine Maribor (Muv, št. 1012011, 8/2014
in 1212019) predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Maribor

SKLEP:

. .
t m e n u j e

z 20. januarjem 2020

1.
Mestni svet Mestne občine Maribor

za mandatno obdobje štirih let

mag. Matejo CEKIe,
Saša DROBNAKA,
Igorja BANIČA in

mago Mateja BASTIČA.

ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA JAVNEGA HOLDINGA MARIBOR o.o.o.



Obrazložitev:

Po Odloku o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. v Mestni občini Maribor, šteje
nadzorni svet šest članov. Štiri člane imenuje ustanoviteljica, dva člana pa sta predstavnika
delavcev kapitalsko povezanih družb, ki jih v skladu s svojim poslovnikom izvoli in odpokliče
skupni svet delavcev holdinga, oblikovan po določilih 73. do 77. člena Zaleona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta, člani nadzornega
sveta so lahko ponovno izvoljeni.
Kandidati, ki jih predlagam za člane nadzornega sveta, so dali pisne izjave, da niso ne
poslovno in tudi ne kakorkoli drugače v nobeni povezavi z Javnim holdingom Maribor d.o.o.,
da okoliščine, ki bi po določbah ZOD nasprotovale njihovi izvolitvi, ne obstajajo, in da s
kandidaturo za člane nazornega sveta Javnega holdinga Maribor d.o.o., soglašajo.

Mestnemu svetu MOM dajem predlog za imenovanje članov v nadzorni svet družbe Mestne
nepremičnine d.o.o., v obravnavo in odločitev.

Podatki o kandidatih:
mag. Mateja CEKIC, mag. znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved, zaposlena v
mestni upravi Mestne občine Maribor, vodja urada za finance in proračun MOM; trenutno
kot vršilka dolžnosti direktorja MOM, ima 20 let delovne dobe, od tega 14 let na področju
bančništva, kjer je opravljala zahtevna strokovna in vodstvena delovna mesta (vodja
poslovalnice, vodja oddelka poslovne mreže, pomočnica direktorja podružnice, direktorica
podružnice) ter pet let na področju javnih financ (višji svetovalec v uradu mestne uprave
MOM za finance in proračun, vodja Službe za javna naročila in v. d. direktorica mestne
uprave MOM, pomočnica direktorja MOM;

Igor BANIČ, univ. dipl. ekonomist, zaposlen v družbi Blisk - Montaža d. d. Murska Sobota
(direktor -solastnik). Ima izjemno bogate, več kot 25 letne, vodstvene delovne izkušnje kot
član ali predsednik uprave v družbah različnih panog, tako s področja zavarovalništva
(vodja prodaje osebnih zavarovanj - Zavarovalnica Triglav, kasneje prokurist in član uprave
Triglav Osiguranja d.d. Zagreb), gradbeništva (član uprave, član NS in predsednik uprave
Pomgrad d.d., prehrambene industrije (član uprave Panvita d.d.) in turizma (direktor
družbe Hotel Vivat d.o.o.);

- mag. Matej BASTIČ, mag. ekonomskih in socialnih znanosti, magistrski naziv je pridobil
na Wirtschaftuniversitat -Wien, zaposlen v podjetju Boxmark Leather (accountable manager
za letalsko industrijo Boxmark Kidričevo, ima bogate, več kot 20 letne, vodstvene delovne
izkušnje. V podjetju Boxmark je sprva bil imenovan za asistenta direktorja, kasneje pa mu je
bila zaupana naloga širitve podjetja v območje JV Evrope, kjer je izvedel celoten postopek
ocene najprimernejše lokacije za širitve in ustanovitve podjetja Boxmark Leather d.o.o v
BIH;

2

Sašo DROBNAK, univ. dipl. pravnik, zaposlen v družbi Teranep d.o.o (direktor). Ima
večletne delovne izkušnje s področja investicijskega bančništva (pravni svetovalec v družbi
Poteza d.d. - sedaj ALTA Invest d.d.); s področja nepremičninskega in projektnega
svetovanja (direktor družbe Terabit d.o.o); s področja pravnega in poslovnega svetovanja v
okviru trenutne zaposlitve v družbi Teranep, kjer izvaja naloge vodenja projektov
prestrukturiranja podjetij, kriznega upravljanja, vodenja postopkov zaradi insolventnosti in
prisilnega prenehanja družb, .. .). Kot vodja pravnih zadev je sodeloval tudi pri projektu EPK
2012, prav tako pa je opravljal tudi naloge sodniškega pripravnika na Višjem sodišču v
Ljubljani in Mariboru;
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