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Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Borisa Peeeta Maribor.
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec lvana Glingka Maribor,
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Jadvige Gole2 Maribor.
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Jo2ice Flander Maribor.
Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Otona 2upanei6a Maribor.
Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je Maribor.
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme C)dIck o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor.
Mestni svet Mestne ob6tne Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobra2evalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor.
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PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OB6INE MARIBOR

Naslov gradiva: I Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev na obmo6ju Mestne
ob6ine Maribor (skrajgani postopek)

Priloge gradiva (navedba
rnorebitnih prilog) :

1. Predlogi naslednjih odtokov:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Borisa Pe6eta
Maribor.

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec lvana Glingka
Maribor,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jadvige Gole2
Maribor.

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jo2ice Flander
Maribor.

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Otona
2upanei6a Maribor,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je
Maribor,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Studenci
Maribor,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor

Skupna obrazlo2itev
Obrazlo2itev predloga za obravnavo predlaganih odlokov po
skrajganem postopku
Besedilo 61enov odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev na obmoeju
Mestne obeine Maribor, ki se s predlaganimi odloki spreminjajo
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PREDLOG
Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno preei96eno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medob6inski uradni vestnik,
it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na ..., seji, dne ... ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC BORISA PEeETA MARIBOR
1 61en

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Borisa Pe6eta Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 15/16, 27/17 in 21/21) se za 9. 6}enom doda nov 9.a
den, ki se glasi:

»9.a 61en

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, de bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostrni povezanih odhodkov.«.

2. elen

V 11. 61enu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
>Svet vrtca gteje 9 elanov in ga sestavljajo:

- trije predstavniki ustanoviteljice,
- trije predstavniki delavcev vrtca,
- trije predstavniki stargev.«.

3. den

V 36. 61enu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
> - s prodajo storitev in izdelkov,«.

Dosedanja tretja alineja postane 6etrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. den

Obstojeei svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekoeega mandata.

5. den

Ta odlok za6ne veljati petnajsti dan po objavi v Medobeinskem uradnem vestniku.

gtevilka : 0070-8/2022- 1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVI(;
2upan
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PREDLOG
Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 - ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), pwega
odstavka 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno preei§eeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne obeine Maribor (Medob6inski uradni vestnik,
gt. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na ... , seji, dne ... ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC IVANA GLINSKA MARIBOR

1. den

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec lvana Glingka Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 2/13 - popr., 27/17 in 21/21) se za 9. 61enom doda
nov 9.a elen, ki se glast:

»9.a den

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, ee bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov.«.

2. den

V 11. 61enu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca gteje 9 61anov in ga sestavljajo:

trije predstavniki ustanoviteljice,
trije predstavniki delavcev vrtca,
trije predstavniki stargev.«

3. den

V 36. elenu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
> - s prodajo storitev in izdetkov,«.

Dosedanja tretja atineja postane eetrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. elen

Obstojeei svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka teko6ega mandata.

5. den

Ta odlok za6ne veljati petnajsti dan po objavi v Medobeinskem uradnem vestniku.

gtevilka: 0070-8/2022-1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVIO
iu pan
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PREDLOG
Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno preei96eno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne obeine Maribor (Medob6inski uradni vestnik,
it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne obeine Maribor na .... seji, dne ... ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC JADVIGE GOLE2 MARIBOR

1. 61en

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jadvige Gole2 Maribor
(Medobeinski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21) se za 9. etenom doda nov 9.a den, ki
se glasi

»9.a den

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, ee bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov.«.

2. den

V 11. elenu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca gteje 9 61anov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- trije predstavniki delavcev vrtca,
- trije predstavniki star§ev.«.

3. den

V 36. elenu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
» - s prodajo storitev in izdelkov,«

Dosedanja tretja alineja postane eetrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. elen

Obstojeei svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka teko6ega mandata.

5. den

Ta odlok za6ne veljati petnajsti dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestntku.

gtevilka: 0070-8/2022-1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVIC;
2upan
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PREDLOG
Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41 . elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno pre6igeeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medobeinski uradni vestnik,
it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na .... seji, dne ...... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC J02ICE FLANDER MARIBOR

1. elen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jo2ice Flander Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21) se za 9. 61enom doda nov 9.a den, ki
se glasi

»9.a den

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, ee bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov.«.

2. den

v 11. dlenu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
>Svet vrtca gteje 9 61anov in ga sestavljajo:

trije predstavniki ustanoviteljice,
trije predstavniki delavcev vrtca,
trije predstavniki stargev.«.

3. den

V 36. 61enu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
> - s prodajo storitev in izdelkov,«.

Dosedanja tretja alineja postane eetrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. elen

Obstojeei svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekoeega mandata.

5.den

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestniku.

gtevilka: 0070-8/2022-1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVIe)
2upan
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PREDLOG
Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno preei96eno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medob6inski uradni vestnik,
it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na .... seji, dne .,. ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEM BAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC OTONA 2UPANeleA MARIBOR

1. den

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Otona 2upanei6a Maribor
(Medobe;inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17,14/19 in 21/21) se za 9. 61enom doda nov 9.a
den, ki se glasi:

»9.a elen

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, ee bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov.«.

2. den

V 11. elenu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca gteje 9 elanov in ga sestavljajo:

trije predstavniki ustanoviteljice,
trije predstavniki delavcev vrtca,
trije predstavniki stargev.«.

3. den

V 36. elenu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
> - s prodajo storitev in izdelkov,«.

Dosedanja tretja alineja postane eetrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. 61en

Obstojeei svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekoeega mandata.

5. 61en

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Medobeinskem uradnem vestn}ku.

Stevilka: 0070-8/2022-1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVIe;
2upan
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PREDLOG

Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno pre6i96eno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medobeinski uradni vestnik,
it. 10/1 1 , 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne obeine Maribor na ... . seji, dne ... ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC POBRE2JE MARIBOR

1. elen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17, 14/19 in 21/21) se za 9. elenom doda nov 9.a
den, ki se glasi:

»9.a 61en

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, de bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov. «

2. den

V 11. elenu se spremeni drugi odstavek tako, da se g tasi:
»Svet vrtca gteje 9 61anov in ga sestavljajo:

- trije predstavniki ustanoviteljice,
- trije predstavniki delavcev vrtca,
- trije predstavniki stargev.«.

3. den

V 36. 61enu se v pNem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
> - s prodajo storitev in izdelkov,«.

Dosedanja tretja alineja postane 6etrta atineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. elen

Obstojedi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka teko6ega mandata.

5. den

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestniku.

gtevilka: 0070-8/2022- 1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVIO
2upan
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PREDLOG
Na podlagi 3. elena Zakona o zavodth (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno preeigeeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medob6inski uradni vestnik,
it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne obdine Maribor na ..,. seji, dne ... ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC STUDENCI MARIBOR

1. 61en

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
(Medobeinski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17, 8/18 in 21/21) se za 9. elenom doda nov 9.a
den, ki se glasi:

»9.a den

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanja javne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, ee bo z njihovim }zvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov.«.

2. 61en

V 11. 61enu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca gteje 9 elanov in ga sestavljajo:

trije predstavniki ustanoviteljice,
trije predstavniki delavcev vrtca,
trije predstavniki stargev.«.

3. 61en

V 36. elenu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se gIasi:
> - s prodajo storitev in izdelkov,«.

Dosedanja tretja alineja postane 6etrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. den

Obstoje6i svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka teko6ega mandata.

5. 61en

Ta odlok za6ne veljati petnajsti dan po objavi v Medobeinskem uradnem vestniku.

gtevilka: 0070-8/2022-1
Datum:

Aleksander Saga ARSENOVIO
2upan
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PREDLOG

Na podlagi 3. elena Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. elena Zakona o organizac}ji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni list RS, it.
16/07 - uradno pre6igeeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odI. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medobeinski uradnt vestnik,
it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na .... seji, dne ... ... ..., sprejel

ODLOK
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRA2EVALNEGA ZAVODA VRTEC TEZNO MARIBOR

1. 61en

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor (Medob6inski
uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21) se za 9. elenom doda nov 9.a den, ki se glasi:

»9.a 61en

Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejavnosti), ki jih vrtec opravlja zaradi
celovitega izvajanjajavne slu2be, lahko vrtec izvaja Ie, de bo z njihovim izvajanjem zagotovil najmanj
pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih odhodkov.«.

2. 61en

V 11. elenu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca gteje 9 61anov in ga sestavljajo:

trUe predstavniki ustanoviteljice,
trije predstavniki delavcev vrtca,
trije predstavniki stargev.«.

3. 61en

V 36. elenu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
> - s prodajo storitev in izdelkov,«.

Dosedanja tretja alineja postane 6etrta alineja.

PREHODNA IN KONeNA DOLOeBA

4. den

Obstoje6i svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekodega mandata.

5. den

Ta odlok za6ne veljati petnajsti dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestniku.

gtevilka: 0070-8/2022-1
Datum :

Aleksander Saga ARSENOVIe
2upan

11



MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Urad za vzgojo in izobra2evanje,
zdravstveno, socialno varstvo in

raziskovalno dejavnost
Sektor za vzgojo

gtevil ka : 0070-8/2022
Datum: 03.05.2022

SPREMEMBE ODLOKOV O USTANOVITVI JAVNIH VRTCEV NA
OBMOC-;JU MESTNE OBC-;INE MARIBOR (skrajgani postopek)

Obrazlo2itev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne obeine Maribor

1. UVOD

Mestna ob6ina Maribor je ustanoviteljica vzgojno-izobra2evalnih zavodov – mariborskih javnih vrtcev
in skladno z zakonodajo izvrguje ustanoviteljske pravice in obveznosti do teh zavodov ter predlaga
spremembe ustanovitvenih aktov vrtcev Mestne obeine Maribor.

Dejavnost predgolske vzgoje v Mestni obeini Maribor se izvaja v 36 enotah otrogkih vrtcev,
organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobra2evalnih zavodih. V golskem letu 2021/2022 je v
248 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vklju6enih 4.200 otrok v
starosti od enega leta do vstopa v osnovno golo.

11. PRAVNE PODLAGE

Pravno podlago za sprejem predlaganih odlokov, s katerimi se spreminjajo odloki o ustanovitvi
mariborskih javnih vrtcev, predstavljajo:

3. den Zakona o zavodih (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93,
66/93, 45/94 - odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki doloda, da
se za opravljanje javnih slu2b ustanovijo javni zavodi ter, da jih (poleg republike, mesta in
drugih z zakonom pooblageenih javnih pravnih oseb) lahko ustanovijo tudi obeine;
prvi odstavek 41. elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni
list RS, gt. 16/07 - uradno pre6i96eno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 -
popr., 65/09 - popr. , 20/1 1, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 . odI. US, 47/15, 46/16,
49/16 - popr., 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), ki doloea, da javne vrtce ustanav Ija
lokalna skupnost, in
23. elen Statuta Mestne ob6ine Maribor (MUV, it. 10/11, 8/14 in 12/19), ki dolo6a, da ima
mestni svet Mestne ob6ine Maribor med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, da sprejema
statut, poslovnik mestnega sveta, odloke in druge predpise Mestne ob6ine Maribor oziroma
da ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu
z zakonom
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111. PREDSTAVITEV VSEBINE PREDLAGANIH SPREMEMB

Sprejem sprememb odlokov o ustanovitvi 8 mariborskih javnih vrtcev, ki je predmet tega gradiva, se
predlaga zaradi uskladitve doloeb teh odlokov:

1. s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrgevanje proraeuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, it. 11/22), ki med drugim na novo podaja usmeritve za
opravljanje tr2nih dejavnosti javnih zavodov, in

2. z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobra2evanja - novela ZOFVI-N (Uradni list RS, it. 207/21), s katerirn se spreminja sestava
svetov vzgojno-izobra2evalnih zavodov (vrtcev, osnovnih aol in drugih javnih vzgojno-
izobra2evalnih zavodov).

1 Zakon zavodih – ZZ (Uradni list RS, it. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94
– odI. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) doloda, da se za opravljanje
javnih slu2b ustanovijo javni zavodi, ki lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost (za
poimenovanje te dejavnost se uporabljajo ge druga imena, kot npr.: druga dejavnost, trina
dejavnost, spremljajoea dejavnost), de je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero jejavni
zavod ustanovljen (drugi odstavek 18. elena ZZ). To pomeni, da je dejavnost, za katero je javni
zavod ustanovljen, dejavnost javne slu2be, poleg katere lahko javni zavod opravtja tudi
gospodarsko dejavnost, to je prodajo blaga (izdelkov/proizvodov) in storitev na trgu, ee je
namenjena izvajanju dejavnosti javne slu2be. Nastopanje na trgu mora biti njegova »stranska«
dejavnost, ker glavni namen ustanovitve javnega zavoda ni pridobivanje prese2ka (dobi6ka),
ampak uresnieevanje javnega interesa aavne slu2be). Ko nastopa na trgu pa mora javni zavod
drugo oz. tr2no dejavnost izvajati tako, da ne posluje z izgubo, ker bi se ta sicer morala pokrivati
iz javnih sredstev. Ustanovitelj z ustanovitvenim aktom javnega zavoda dolo6i, katero dejavnost
zavod opravlja kot trina dejavnost in katero kot javno slu2bo. lz 9. elena odlokov o ustanovitvi 8
mariborskih javnih vrtcev izhaja, da vrtec opravlja javno slu2bo na podroeju predgolske vzgoje in
da lahko izvaja tudi druge dejavnosti (gospodarske oz. trine), ki jih vrtec opravlja zaradi celovitega
izvajanja javne slu2be.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrgevanje prora6una
Republike Slovenije (Uradni list RS, it. 11/22), ki je uveljavljen dne 12. 2. 2022, doloea tudl
usmeritve za opravljanje trine dejavnosti v javnih zavodih, ki opravljajo prodaja blaga in storitev
na trgu. S 15. elenom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za
izvrievanje proraeuna Republike Slovenije se je dodal nov 119.a den, ki doloea, da akt o
ustanovitvi posrednega uporabnika dr2avnega proraeuna, ki je javni zavod in ki poleg javne
slu2be opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, mora vsebovati doloebo, da javni zavod
prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja Ie, de bo z izvajanjem te zagotovil najrnanj pokritje
vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Ker se navedeni pravilnik smiselno uporablja tudi za
ob6ine, in ker mariborski javni vrtci opravljajo tudi druge (trine) dejavnosti, se s predlaganim
gradivom v njihovih odlokih doloei, da lahko dejavnosti prodaje blaga (izdelkov) in storitev na trgu,
ki jih opravljajo zaradi celovitega opravljanja javne slu2be, izvajajo Ie, ee z njihovim izvajanjem
zagotavljajo najmanj pokritje vseh pripadajo6ih odhodkov. lzvajanje drugih (tr2nih) dejavnosti se
ne sme opravljati v gkodo dejavnosti javne slu2be oziroma ne sme v finanenem srnislu povzroeati
gkode javnernu zavodu. Ker navedeni zavodi pridobivajo sredstva za delovanje tudi na trgu in
upo§tevajoe 78. den Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja, ki med viri
financiranja vzgoje in izobra2evanja doloea tudi sredstva od prodaje storitev in izdelkov, se s
predlaganim gradivom v ustanovitvenih aktih vrtcev med vire, iz katerih se dejavnost vrtcev
financira, doda tudi sredstva od prodaje storitev in izdelkov.

2. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (ZOFVI), ki je veljal do
uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobra2evanja (novela ZOFVI-N) dne 14. 1. 2022, je v odlokih o ustanovitvi mariborskih vrtcev (v
njihovem 11. elenu) doloeeno, da svet vrtca, ki je organ upravljanja, §teje 1 lelanov in ga sestavljajo:
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trije predstavniki ustanoviteljice,
pet predstavnikov delavcev in
trije predstavniki stargev.

Predstavnike ustanoviteljice v svet vrtca imenuje Mestni svet Mestne obeine Maribor. Predstavnike
delavcev v svet vrtca volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Predstavnike stargev v svet
vrtca voli svet stargev. Mandat 61anov sveta vrtca traja gtiri leta in so lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni, vendar najvee dvakrat zapored.

Dne 30. 12. 2021 je bil v Uradnem listu RS, it. 207/2021 objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (ZOFVI – N), ki v 2. 61enu
spreminja sestavo sveta zavoda v javni vrtcih, doloeeno v 46. 61enu ZOFVI, tako, da se gtevilo
predstavnikov delavcev v svetu zmanjga z dosedanjih pet na tri predstavnike, kar posledieno pomeni,
da se gtevilo elanov sveta vrtca zmanjga z 1 1 na 9 elanov.

Spremembe uveljavljene z novelo ZOFVI-N terjajo uskladitev 11. elena ustanovitvenih aktov 8
mariborskih javnih vrtcev. ZOFVI-N v drugem odstavku 9. elena (prehodna in kon6na doloeba)
nalaga ustanoviteljem javnih vrtcev, da akte o ustanovitvt vrtcev glede sestave svetov uskladijo z
dolo6ili navedene novele zakona v roku enega leta po njeni uveljavitvi, to je do 14. 1. 2023. lz
omenjene prehodne doloebe ZOFVI-N izhaja tudi, da obstoje6i sveti vrtcev nadaljujejo svoje delo do
poteka teko6ega mandata .

IV. FINANeNE POSLEDICE

Sprejem predlaganih sprememb odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev za mestni prora6un nima
finanenih posledic.

V. PREDLOGI SKLEPOV

1

2

3.

4.

5

6

7

8.

Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Borisa Peeeta Maribor.
Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec lvana Glingka Maribor.
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jadvige Gole2 Maribor.
Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jo2ice Flander Maribor.
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Otona 2upanei6a Maribor.
Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je Maribor.
Mestni svet Mestne ob6ine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor.
Mestni svet Mestne obeine Maribor sprejme Odtok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor.

Pripravili:
Nataga Ogrizek

Jarjetra Finger
\ t\ LL&b

OWL„L B r i g i t &

\

EAJZER NLIBERgEK

§K#:£;
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MESTNA OBeINA MARIBOR
2 up AN

gtevilka: 0070-8/2022-1
Datum: 03.05.2022

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBeINE MARIBOR

ZADEVA: Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobra2evalnih zavodov –
javnih vrtcev na obmoeju Mestne obeine Maribor – obrazlo2itev pred}oga, da mestni
svet sprejrne predlagane odloke po skrajganem postopku

Kat je razvidno iz obrazlo2itve predlaganih odlokov o spremembah odlokov o ustanovitvi 8
mariborskih javnih vrtcev, gre pri spremembah za uskladitev odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev
(ustanovitvenih aktov) z doloebami Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih
za izvrgevanje prora6una Republike Slovenije (Uradni list RS, it. 11/22), ki podaja usmeritve za
opravljanje tr2nih dejavnosti javnih zavodov, in za uskladitev z novelo ZOFVI-N, s katero se
sprerninja sestava svetov vrtcev

Poslovnik Mestnega sveta Mestne ob6ine Maribor (MUV, it. 8/2005, 11/2011 in 12/2011- popr.,
8/2014, 4/2015, 25/2018 in 10/2019) v 97. elenu dolo6a, da lahko mestni svet sprejme odlok po
skrajganem postopku v primeru izrednih potreb mestne obeine, naravnih nesree, manj zahtevnih
sprememb in dopolnitev odloka ter prenehanja veljavnosti odloka ali njegovih posameznih doloeb
ter v primeru, da gre za uskladitev odloka z zakoni in drugimi predpisi ter dolo6bami ustavnega
sodigea ali na podlagi izida glasovanja obeanov na referendumu.

Pri spremembah odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev gre za uskladitve teh odlokov z novelo ZOFVI-
N in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrgevanje proraeuna
Republike Slovenije ter za manj zahtevne spremembe odlokov, zato je utemeljen predlog, da Mestni
svet Mestne obeine Maribor 8 predlaganih odlokov obravnava in sprejme po skrajganem postopku.

Aleksander Saga ARSENOVI(}
2upan
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BESEDILO eLENOV ODLOKOV o USTANOVITVI JAVNIH VRTCEV NA OBMOeJU MESTNE
OBeINE MARIBOR, KI SE s PREDLAGANIMI ODLOKI SPREMINJAJO

S predlaganimi odloki se v:
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Borisa Pe6eta Maribor
(Medobeinski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 15/16, 27/17 in 21/21),
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec lvana Glingka Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 2/13-popr., 27/17 in 21/21),
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jadvige Gole2 Maribor
(Medobeinski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21),
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Jo2ice Flander Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21),
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Otona 2upanei6a
Maribor (Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17, 14/19 in 21/21),
Odloku o ustanovttvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Pobre2je Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17, 14/19 in 21/21),
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17, 8/18 in 21/21),
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra2evalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21),

spremenijo naslednji 61eni:

11. elen

Organ upravljanja je svet vrtca.

Svet vrtca gteje 1 1 elanov in ga sestavljajo:
trije predstavniki ustanoviteljice,
pet predstavnikov delavcev vrtca,
trije predstavniki star§ev.

Predstavnike ustanoviteljice v svet vrtca imenuje in odpokli6e Mestni svet Mestne ob6ine Maribor.

Delavci vrtca volijo svoje predstavnike v svet vrtca in jih odpoklieejo oziroma razregijo po postopku,
dolo6enim s tem odlokom.

Predstavnike stargev v svet vrtca izvoli svet star§ev in jih odpokli6e po postopku, doloeenim s tem
odlokom .

V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in stargev vseh enot vrtca.

36. 61en

Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
sredstev ustanoviteljice, sredstev dr2avnega prora6una in drugih javnth sredstev,
pla6il stargev,
donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.

O delitvi prese2ka prihodkov nad odhodki oziroma o naeinu pokrivanja prese2ka odhodkov nad
prihodki odloda ustanoviteljica na predlog sveta vrtca
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