
414

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91-I in 8/96), 41. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 8. in 16.  
člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98 in 23/98) je mestni svet Mestne 
občine Maribor na 13. seji dne 27. decembra 1999, sprejel

O D L O K  o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda vrtec Studenci Maribot

1. člen

Skladno z določili 3. in 4. člena Sklepa o prenehanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Vrtec Pohorskega bataljona Limbuš (MUV, št. 40/99) se v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno -  
izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor (MUV, št. 9/97 in 10/97 - popravek) besedilo 6. 
člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

" Za izvajanje dejavnosti vrtca se organizirajo naslednje enote:

enota Poljane, Groharjeva 22, Maribor,
enota Radvanje, Grizoldova ulica 3, Maribor,
enota Pekrska, Pekrska 17, Maribor,
enota Iztokova, Žabotova 10, Maribor,
enota Lenka, Valvazorjeva 94, Maribor,
enota Limbuš, Šolska ulica 25, Limbuš,
enota Pekre, Bezjakova ulica 19, Pekre."

2. člen

Besedilo 15. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

"Ustanovitelj zagotavlja vrtcu za delo sredstva in premoženje, ki jih vrtec uporablja za opravljanje  
dejavnosti v enotah iz 1. člena tega odloka. Vrednost tega premoženja izkaže zavod v otvoritveni  
bilanci stanja."



3. člen

Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi:

"15. a člen

Premoženje vrtca je last ustanoviteljice. Vrtec upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v 
pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja 
ustanoviteljice s stvarnimi in drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.

Vrtec je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja.  
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici."

4. člen

Besedilo 16. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

"Sredstva za delo pridobiva vrtec:

iz javnih sredstev ustanoviteljice,
s plačili staršev v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
iz drugih virov v skladu z zakonom.
Delitev presežka prihodkov nad odhodki in kritje primanjkljaja ureja zakon."

5. člen

Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"V primerih, ko vrtec sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko 
posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno 
soglasje ustanoviteljice."

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek."

6. člen



V zavodu se v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka izvedejo za obdobje do izteka 
mandata sveta zavoda volitve predstavnikov zaposlenih in predstavnikov staršev v svetu zavoda 
tako, da bo zagotovljena enakomerna zastopanost vseh enot vrtca v svetu zavoda. Sedanjim 
predstavnikom zaposlenih in predstavnikom staršev v svetu zavoda z izvolitvijo novih preneha 
mandat. Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata 
sveta zavoda.

7. člen

Z uveljavitvijo tega odloka prevzame Vrtec Studenci Maribor v upravljanje tisti del premoženja  
Vrtca Pohorskega bataljona Limbuš, ki je po prenehanju slednjega ostalo v lasti Mestne občine  
Maribor.

8. člen

Za izvedbo vseh predpisanih postopkov v zvezi s prenehanjem Vrtca Pohorskega bataljona Limbuš 
in priključitvijo dela tega vrtca Vrtcu Studenci Maribor je pooblaščena ravnateljica Vrtca Studenci  
Maribor.

9. člen

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati z dnem objave.
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