
	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	11	–	6.	6.	2016

5. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »županu Mestne ob-

čine Maribor ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje 
odločitve o izbiri programov in dodelitvi sredstev« nadomesti z 
besedilom »direktorju mestne uprave«.

6. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »župan Mestne ob-

čine Maribor ali oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o 
izbiri programov in dodelitvi sredstev,« nadomesti z besedilom 
»direktor mestne uprave«.

7. člen
V prvem odstavku 48. člena se četrti stavek spremeni tako, 

da se glasi:
»Sklep o zavrženju vlog izda direktor mestne uprave.«.

8. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »župan Mestne ob-

čine Maribor ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje 
odločitve o izbiri izvajalca« nadomesti z besedilom »direktor 
mestne uprave«.

9. člen
V 50. členu se v zadnjem stavku besedilo »županu Mestne 

občine Maribor ali osebi, ki je od njega pooblaščena za spreje-
tje odločitve o izbiri in dodelitvi sredstev občinskega proračuna« 
nadomesti z besedilom »direktorju mestne uprave«.

10. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »župan Mestne obči-

ne Maribor ali oseba, ki jo ta pooblasti,« nadomesti z besedilom 
»direktor mestne uprave«.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.
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Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 2. člena Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-
-2D, 2/15 - odl. US in 47/15) ter 23. in 114. člena Statuta Mestne 
občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11 in 8/14) 
je Mestni svet Mestne občine Maribor na nadaljevanju 16. seje, 
dne 2. junija 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju programov za 

vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini 
Maribor 

1. člen
V Pravilniku o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvar-

jalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 15/2014) se v četrti alineji 4. člena beseda »žu-
panu« nadomesti z besedilom »direktorju mestne uprave«.

2. člen
Drugi odstavek 6. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se 

v drugem stavku črta besedilo »najmanj 10 % ter«.

3. člen
V drugem odstavku 12. člena se četrti stavek spremeni tako, 

da se glasi:
»Sklep o zavrženju vlog izda direktor mestne uprave.«.

4. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »župan Mestne ob-

čine Maribor ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje 
odločitve o izbiri programov in dodelitvi sredstev« nadomesti z 
besedilom »direktor mestne uprave«.


