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PREDLOG  

ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 

 

Po 30. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 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 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Župančiča 

Maribor  (MUV, št. 12/2009, 34/2009, 27/2017, 14/2019, 21/2021 in 11/2022), ter 30. členu Statuta 

Mestne občine Maribor (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 

Gregorja HROVATINA 

in 

Marka GLEMBAJA 

 

ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA. 
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O b r a z l o ž i t e v : 

Po 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Župančiča 

Maribor  (MUV, št. 12/2009, 34/2009, 27/2017, 14/2019, 21/2021 in 11/2022) je svet vrtca organ 

upravljanja, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov 

delavcev vrtca in trije predstavniki 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. 

Zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi je komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja pozvala politične stranke in liste, zastopane v mestnem svetu, da za imenovanje 

predstavnikov lokalne skupnosti (MOM) v svet evidentirajo kandidate.  

V postopku evidentiranja je komisija v prvem pozivu do roka prejela eno popisnico, in sicer od stranke 

Levica in v drugem pozivu do roka, prav tako eno popisnico, in sicer od stranke Levica.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 40. seji, 17.10.2022, soglasno 

oblikovala predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča in ga daje mestnemu svetu MOM v obravnavo in 

odločitev. 

 

Podatki o kandidatih: 

- Gregor HROVATIN, univ. dipl.– Levica; 
Utemeljitev: režija in dramaturgija lutkovnih predstav, pisanje in izdajanje leposlovja – tudi 

slikanice za otroke, vodenje ustvarjalnih delavnic za otroke in invalide, vodenje športnih 

delavnosti za invalide, osebna asistenca in sprejemanje invalidov (8 mesecev tudi otroka v 

Vrtcu Otona Župančiča) 

 

- Marko GLEMBAJ, finančni posrednik – Levica; 
Utemeljitev: predlagani kandidat je aktualni član svetov zavodov Centra za pomoč otrokom, 

mladostnikom in staršem Maribor, Osnovne šole Slave Klavore, Vrtca Jadvige Golež in Vrtca 

Tezno. Je dober poznavalec vzgojno izobraževalnih procesov, tako s funkcionalnega, kakor 

tudi legalističnega aspekta. 

 

 

 PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, l.r. 

 

 


