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PREDLOG 
ZA IMENOVANJE PREDSTAVNICE USTANOVITELJICE (MOM) 
V SVET JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA 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 1., 12. in 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Angela Besednjaka Maribor (MUV, št. 27/2008, 30/2009, 4/2011 in 27/2017) ter 23. členu Statuta 
Mestne občine Maribor r (MUV, št. 10/2011 in 8/2014, 12/2019 in 04/2022) 
 
 

Mestni svet Mestne občine Maribor 
 

i m e n u j e 
za dobo štirih let 

 
Metko JAUK 

 
ZA PREDSTAVNICO USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
OSNOVNE ŠOLE ANGELA BESEDNJAKA  MARIBOR. 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka 
Maribor 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. 
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Za funkcijo predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca sta bila na 29. redni seji Mestnega 
sveta Mestne občine Maribor, katera je bila 27. januarja 2022, imenovana Franc RAČEL in Jadranka 
UMEK  
 
Komisija je za tretjega predstavnika/predstavnico ponovila poziv za evidentiranje kandidatov in v 
roku prejela dve popisnici, in sicer od Levice in Konkretno. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 40. seji, 17.10. 2022, soglasno 
oblikovala predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola angela Besednjaka Maribor in ga daje mestnemu svetu MOM 
v obravnavo in odločitev, eden bo imenovan naknadno 
 
 
 
 
Podatki o kandidatki: 
 
- Metka JAUK, učiteljica slov. in angl. jezika – upokojena učiteljica 
 

 
 
 

 
 

 
 PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, MBA, l.r. 

 
 
 


