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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

PREDLOG
ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA

VZGOJNO - IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC POBRE2JE MARIBOR

Na podlagi 30. elenu Statuta Mestne ob6ine Maribor (MUV, it. 10/201 1, 8/2014 in 12/2019) predlaga
komisija za mandatna vpraganja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne obeine Maribor

SKLEP :

Na podlagi 1 1., 13. in 14. elena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec
Pobre2je Maribor (MUV, it. 12/2009, 34/2009 in 27/2017) ter 23. elena Statuta Mestne obeine
Maribor (MUV, it. 10/2011, 8/2014 in 12/2019 )

Mestni svet Mestne ob6ine Maribor

1 rn e nuJ e
za dobo gtirih let

- Alojza ROJA,
- Bernardo JERAJ in

- Kajo MEDVED

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM) v SVET VRTCA POBRE2JE MARIBOR.

Ob raz loi it ev :
Po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je je svet vrtca organ
upravljanja, ki gteje devet 11 61anov in ga sestavljajo poleg predstavnikov delavcev vrtca (5) in
predstavnikov stargev (3) tudi trije predstavniki ustanoviteljice (MOM).
Predstavnike ustanoviteljice imenuje mestni svet MOM, predstavnike delavcev volijo delavci na
neposrednih in tajnih volitvah, predstavnike stargev v svet vrtca vol i svet stargev
Mandat sveta vrtca traja gtiri leta in zaene ted s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta.
Mandat posameznega dIana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta vrtca kot celote.
Za dIana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena oz. irnenovana le dvakrat zaporedoma.
Zaradi poteka mandata svetu vrtca je zavod pozval k imenovanju novih predstavnikov ustanovitelj ice
v svet zavoda. KMVVI je opravila gest pozivov politi6nim strankam in listam zastopanim v mestnem
svetu, v prvem pozivu ni bilo prejetih popisnic, v drugem pozivu je bila prejeta popisnica SMC, tretjem
in eetrtem pozivu tudi ni bilo prejetih popisnic, v petem je popisnico oddala Lista Melite Petelin, in
nato je v gestem pozivu bilo prejetih pet popisnic in sicer od Stranka mladih – Zeleni Evrope, SD,
SMC, Lista Mladih. Povezujemo in SDS.



Komisija za mandatna vpraganja, volitve in imenovanja je na 25. seji, 23.32021, soglasno oblikovala
predlog za irnenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je Maribor in ga daje mestnemu svetu MOM v obravnavo in
odlo6itev

Podatki o kandidatih:
Alojz ROJ, upokojenec – SMC
Utemeljitev: Clan Me Brezje-Zrkovci-Dogoge (predsednik za komunalne zadeve), bil je elan
sveta javnega zavoda vrtca Oton Zupan6ie in vsa leta aktiven v Futsai nogometu.

Bernarda JERAJ , magistrica profesorica razrednega pouka, vzgojiteljica predgo}skih otrok
– Stranka mladih – Zeleni Evrope
Utemeljitev: Kandidatka je bila zaposlena kot u6iteljica na Og Angela Besednjaka ter
kasneje v zasebnem vrtcu v Mariboru – Nanin vrtec Maribor. Po veeini osnovnih §ol v
Mariboru je izvajala folklorne delavnice v sklopu projekta pri Akademski folklorni skupini
Maribor

Kaja MEDVED, diplomirana ekonomistka (un) – SDS
Utemeljitev: Kandidatka je kot nekdanja 61anica Odbora za mladino, golstvo in gport
seznanjena z razmerami in delovanjem vzgojno-izobra2evalnih zavodov na obmo6ju MOM.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA MANDATN A VPRAgAN JA,

VOLITVE IN IMENOVANJA
Matej PAVLI(";, MBA I.r.
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