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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 – 
odl. 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 preči-
ščeno 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 - odl. 
US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-ZVaj in 123/21) in 23. čle-
na Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 10/11, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 
25.seji, dne 16. septembra 2021, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Vrtec Jadvige Golež Maribor (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 12/09, 34/09 in 27/17) se prvi in drugi odstavek 14. člena spre-
menita tako, da se glasita:

»Svet vrtca se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma 
izvoljenih večina članov sveta vrtca in se je iztekel mandat svetu 
prejšnjega sklica. Svetu vrtca začne teči mandat z dnem konstitu-
iranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziro-
ma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po 
konstituiranju sveta vrtca, se izteče mandat, ko se izteče mandat 
celotnega sveta.

Ravnatelj vrtca je dolžan naslednji dan po izteku manda-
ta prejšnjega sveta sklicati konstitutivno sejo sveta vrtca, če so 
izpolnjeni pogoji za konstituiranje sveta vrtca iz prejšnjega od-
stavka tega člena oziroma takoj, ko so ti pogoji izpolnjeni. Čla-
ni sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in 
njegovega namestnika, do izvolitve predsednika sveta vrtca sejo 
vodi najstarejši imenovani, oziroma izvoljeni član.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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