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POLITIČNE STRANKE IN LISTE 
 
ZADEVA:  POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV 
 
 
Prosim, da evidentirate kandidate za:                                                          
 

I. 
Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno -  

izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor –  SEDMI POZIV 

 
Javni vzgojno – izobraževalni zavod OŠ Prežihovega Voranca Maribor je zaprosil za izvedbo 
postopka za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet šole, ker svetu v sedanji sestavi 
poteče mandat 6. junija 2021.  
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega 
Voranca Maribor (MUV, št. 13/2008, 30/2009 in 27/2017) 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 vrtca 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: 

 Miloš STEVANOVIĆ (Aktivni Maribor) - prvi mandat, 

 Suzana HORVAT (LPR) - prvi mandat in 

 Tina ŠKRBINC MUZLOVIČ (Gasilci Maribora -  neodvisna lista) - prvi mandat. 

 
V prvih štirih pozivih je bil evidentiran samo en kandidat. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 

 

II. 

Imenovanje treh predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet  javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci – ČETRTI POZIV  

 
Javni zavod Vrtec Studenci Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje predstavnikov 
ustanoviteljice (MOM) v svet vrtca, zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi.   
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor (MUV, št. 
12/2009, 34/2009 in 27/2017) je svet vrtca organ upravljanja, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo: trije 
predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.  
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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. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Melita Petelin (Lista Melite Petelin) prvi mandat, 

 mag. Peter RIŽNAR (ZL –DSD), prvi mandat in 

 Julka VERVEGA (SMC) prvi mandat. 

 

V prvih dveh pozivih je bil evidentiran samo en kandidat, LE TA JE V VMESNEM ČASU UMAKNIL 
SOGLASJE ZA KNDIDATURO. 
 

 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 

III. 
 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor - DRUGI POZIV 

 
Javni zavod Osnovna šola Slave Klavore Maribor je zaprosil za imenovanje treh predstavnikov 
ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat oktobra 2021. 
 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore 
Maribor (MUV, št. 22/2008, 30/2009 in 27/2017) 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: 

 Terezija ŠTEFOK (DeSUS) drugi mandat  

 Rene TAURER (Lista Franca Kanglerja) prvi mandat in 

 Ida HANCMAN (SD) prvi mandat 
 
Prosim, da za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Slave Klavore 
Maribor evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost 
glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 

 
IV. 

 
Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor  -TRETJI POZIV 
 

Javni zavod Osnovna šola Ludvika Pliberška je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 
oktobra 2021. 
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Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška 
Maribor (MUV, št. 6/2009, 30/2009 in 27/2017) 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: 

 mag. Tanja VINDIŠ FURMAN (Lista Franca Kanglerja) - drugi mandat 

 dr. Filip KOKALJ (ZL – DSD in Lista župana Andreja Fištravca) in  

 Tatjana MILETA (DeSUS) prvi mandat oz. nadomestno imenovana 
 

Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 

V. 
 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor - DRUGI POZIV 

 
Javni zavod Osnovna šola Martina Konšaka Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje 
treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 
24. oktobra 2017. 
 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka 
Maribor (MUV, št. 22/2008, 30/2009 in 27/2017) 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 prvi mandat: 

 Janko LEVA  (SMC,) 

 Mag. Peter RIŽNAR (ZL- DSD) in  

 Robert PUNGERL (SMC) nadomestno imenovan. 

  
V prvem pozivu ni bilo evidentiranih kandidatov. 

 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 
 
 
 

VI. 
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet  javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtec TEZNO 
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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. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno 
usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 

 
VII. 

Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet  javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor 

 
Javni zavod Vrtec Jožice Flander Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje treh 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat 4. 
novembra 2017. 
 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander 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 prvi mandat: 

 Vesna ŠIREC – SMC prvi mandat 

 Sidonija BRATUŠA – Nsi prvi mandat; 

 Lidija DUMANIČ – SD prvi mandat 
 

Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno 
usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 
 
 

VII. 
 

Imenovanje nadomestnega člana Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad 
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Na podlagi 5. člena Odloka o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 14/21) o prejemnikih Glazerjevih 
nagrad in Glazerjevih listin odloča odbor za podelitev Glazerjevih nagrad, ki ga imenuje mestni 
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; odbor je devet-članski; 
sestavljajo ga predsednik in osem članov; najmanj dve tretjini članov (6) mora biti iz vrst 
uveljavljenih strokovnjakov s področja kulture; 

 
Z dne 8.9.2021 je,  odstopno izjavo podal član odbora za podelitev Glazerjevih nagrad, Jure  

ŽNIDARIČ, ki ga je kot člana odbora predlagala Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka. 
 
 
 
 
Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do vključno ponedeljka 11. 
OKTOBRA 2021, do 13. 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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