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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - od-
ločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popra-
vek, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odločba US, 
47/15, 46/16 in 49/16 - popravek) in 23. člena Statuta Mestne 
občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11 in 8/14) 
je Mestni svet Mestne občine Maribor na 29. seji, dne 5. okto-
bra 2017, sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor

1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor (Medobčinski ura-
dni vestnik, št. 12/09 in 34/09) se dodata tretji in četrti odstavek, 
ki se glasita:

»Mestni svet izvaja v imenu ustanoviteljice naslednje pravice 
in obveznosti:
- odloča o statusnih spremembah vrtca,
- podaja soglasje k spremembi imena in sedeža vrtca,
- podaja soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti vrtca,
- določa cene programov predšolske vzgoje,
- odloča o imenovanju in razrešitvi predstavnikov ustanovi-

teljice v svetu vrtca,
- podaja mnenja o kandidatih v postopku imenovanja ravna-

telja vrtca,
- odloča o odtujitvi ali pridobitvi nepremičnega premoženja 

za potrebe delovanja vrtca,
- uresničuje druge pravice in obveznosti določene z zako-

nom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
Če ni z zakonom ali z drugimi občinskimi akti določeno dru-

gače, izvaja vse ostale pravice in obveznosti do vrtca, ki izhajajo 
iz zakonskih in podzakonskih aktov, tega odloka in drugih pred-
pisov ustanoviteljice, župan.«.

2. člen
V prvem stavku drugega odstavka 27. člena se številka »60« 

nadomesti s številko »8«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 00700–17/2017 Župan Mestne občine Maribor
Datum: 12. oktobra 2017 dr. Andrej Fištravec, s.r.


