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

I. 

Imenovanje še DVEH predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet  javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci - SEDMI 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.  
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 dosedanjih pozivih je bila evidentirana samo ena kandidatka. Potrebujemo še dva kandidata. 
 

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

 
 
 

II. 
 

Imenovanje ŠE DVEH predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor – PETI 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. 
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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 
 
V dosedanjih pozivih je bil evidentiran samo en kandidat. Potrebujemo še dva kandidata. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 

 
III. 

 
Imenovanje še ENEGA predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet  javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec TEZNO – ČETRTI POZIV 
 
 

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. 
 
V dosedanjih pozivih sta bila evidentirana samo  dva kandidata. Potrebujemo še enega kandidata. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja. 
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IV. 

 
Imenovanje še DVEH predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor – TRETJI POZIV 

 
Javni zavod Osnovna šola Angela Besednjaka 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 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. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Vlasta DROZG - DeSUS – drugi mandat 

 Mag. Urška KEŽMAH - LPR  - drugi mandat 

 Dr. Jasna Murgel SMC – prvi mandat. 
 
V dosedanjih pozivih je bil evidentiran samo en kandidat. Potrebujemo še dva kandidata. 
 
Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 

 
V. 

Imenovanje še ENEGA predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor – DRUGI POZIV 

 
Javni zavod Osnovna šola borcev za severno mejo 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 Osnovna šola borcev za severno 
mejo Maribor (MUV, št. 22/2008, 30/2009, 27/2017 in 20/22) 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: 

 Karolina LEBER (SDS ) – drugi mandat  

 Lidija ŠUEN (SMC) – prvi mandat, 

 Mag. Peter Rižnar (SD) – nadomestno imenovan. 

 V dosedanjih pozivih sta bila evidentirana samo  dva kandidata. Potrebujemo še enega kandidata. 
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Prosim, da za navedeno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo 
strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 
VI. 

Imenovanje nadomestnega predstavnika  ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča  - DRUGI POZIV 

 
Svet zavoda je komisijo obvestil, da je sedanja predstavnica ustanoviteljice (MOM) v svetu zavoda 
Vrtec Otona Župančiča, ga. Karmen Kociper (SDS) podala odstopno izjavo kot članica sveta zavoda. 
 
Karmen Kociper je bila za predstavnico ustanoviteljice v svet zavoda Vrtec Otona Župančiča za dobo 
štirih let imenovana na 39. seji MS MOM, 16.10.2018. 
 
Prosim, da za navedeno nadomestno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer 
upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  
 
 

VII. 
 

Imenovanje dveh nadomestnih članov ODBORA ZA FINANCE 

 
Po enem odstopu in predlagani razrešitvi člana odbora za finance je mestni svet sprejel sklepa o 
razrešitvi dveh članov odbora za finance. V skladu s tretjim odstavkom 78. člena Poslovnika MS 
MOM, je po odstopu  enega člana komisija pozvala njegovo predlagateljico Listo kolesarjev in 
pešcev, da predlaga novega kandidata za nadomestnega člana Lista kolesarjev in pešcev je 
sporočila, da ne bodo predlagali novega kandidata. Lista, s strani katere pa je bil predlagan drug 
kandidat pa v mestnem svetu ne obstaja več. Zato komisija poziva vse stranke in liste da lahko 
evidentirajo kandidate. Oba razrešena člana sta bila zunanja člana, kar pomeni, so lahko evidentirani 
tako zunanji kandidati kot tudi člani mestnega sveta. 
 
Prosim, da za navedeno nadomestno imenovanje evidentirate kandidate, pri čemer 
upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja.  

 
 

VIII. 
 

Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor –PRVI POZIV 

 
Javni zavod Vrtec Jadvige Golež Maribor je zaprosil za izvedbo postopka za imenovanje treh 
predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker svetu v sedanji sestavi poteče mandat marca 
2022. 
 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež 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 vrtca 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. 
 
Funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca še sedaj do konstituiranja sveta v novi 
sestavi opravljajo: 

 Katarina MALTARSKI(SMC) – prvi mandat , 
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 Biljana LEVSTIK (LPR) – prvi mandat in  

 Andreja JUS (SD) – drugi mandat 
 

Prosim, da za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Vrtca  evidentirate 
kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost glede na dejavnost, ki jo 
zavod izvaja.  
 

IX. 

 
Imenovanje TREH 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 26. dopisni seji, ki je potekala od 29.3.2021 do 31.3.2021 imenoval tri predstavnice in sicer Jasno 
Blejc, Lucijo Plavčak in Simono Tomažič Planinšec. V mesecu decembru so vse tri predstavnice 
odstopile s funkcije predstavnic v svetu zavoda OŠ F.R.Staneta. 
 
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 torka 11. JANUARJA  
2022, 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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