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ZADEVA:                       PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA  
                                            SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
                                  
 
NASLOV:                          Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi     
                                           javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja 
                                           s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
                                             
GRADIVO PRIPRAVILA:  Mestna občina Ljubljana 
               Mestna uprava 
              Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
 
POROČEVALKE:  Francka Trobec, načelnica Oddelka za predšolsko 
              vzgojo, izobraževanje in šport 
              Neva Ribnikar Kastelic, vodja službe za predšolsko   
                                           vzgojo 
              Nina Markoli, višja svetovalka 
 
PRISTOJNO 
DELOVNO TELO:  Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport  
 
PREDLOGI SKLEPOV:  1. Mestni svet MOL sprejme predlog, da se Odlok o   
                                             spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 
                                             izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja  sprejeme po hitem 

postopku. 
 
                                             2. Mestni svet MOL sprejme predlog Odloka o  
                                             spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 
                                             izobraževalnega zavoda  Vrtec Zarja   
      
       
                              Županja 
                                              Mestne občine Ljubljana 
                                                                       Danica SIMŠIČ 
 
Priloge:  

- Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda vrtec Zarja z obrazložitvijo 



Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list  RS,  št. 12/91, 45/I/94-Odločba 
US, 8/96 in 36/00-ZPDZC), prvega odstavka 41. člena in 44. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 
22/00, 64/01, 101/01-Odločba US in 34/03), 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in Sklepa o izločitvi enot iz javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne 
zavode (Uradni list RS, št. 114/03) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …….. 
seji dne ……… sprejel 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Vrtec Zarja 
 

1.člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja (Uradni 
list RS, št. 27/04) se v naslovu ter v 1. in 3. členu beseda „Zarja“ nadomesti 
z besedama „Viški gaj“.  
 

2. člen 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Št..... 
Ljubljana, dne 5. 4. 2004 
 
 

                                                                                                   Županja  
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                     Danica SIMŠIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev predloga odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Zarja  
 
 
Mestni svet mestne občine Ljubljana je na 20. izredni seji dne 19.2.2004 sprejel Odlok o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja, ki je nastal ob 
reorganizaciji Viških vrtcev. Ob poskusu registracije novega vrtca je registrsko sodišče pri 
priglasitvi vpisa opozorilo, da je v Celju vrtec z imenom Vrtec Zarja, zato ni mogoče 
registrirati v Ljubljani vrtca z enakim imenom. 
 
Vrtec je podal predlog novega imena, ki se glasi Vrtec Viški gaj. Predlagamo, da Mestni svet 
MOL sprejme spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtec Zarja in določi namesto imena Vrtec Zarja Vrtec Viški gaj. 
 
Ker predstavlja sprememba obstoječega odloka manj zahtevno spremembo odloka, 
predlagatelj predlaga Mestnemu svetu MOL, da v skladu z 4.alinejo 4.odstavka 122.člena 
Poslovnika sprejme predlagani akt po hitrem postopku. 
 
 
 
 
Pripravila:                                                                                  Načelnica: 
Janja Simonič                                                                             Francka Trobec, univ.dipl. org.    
 


