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2. člen
V 11. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca šteje 9 članov in ga sestavljajo:

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

3. člen
V 36. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova 

tretja alineja, ki se glasi:
» - s prodajo storitev in izdelkov,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekočega 

mandata.

5.  člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.
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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 financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno 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, 123/21, 
172/21 in 207/21) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14 in 12/19) je Mestni 
svet Mestne občine Maribor na 33. redni seji, dne 26. maja 2022, 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež 
Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 12/09, 34/09, 27/17 in 21/21) se za 9. členom doda 
nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen
Dejavnosti prodaje izdelkov in storitev na trgu (druge dejav-

nosti), ki jih vrtec opravlja zaradi celovitega izvajanja javne 
službe, lahko vrtec izvaja le, če bo z njihovim izvajanjem 
zagotovil najmanj pokritje vseh s temi dejavnostmi povezanih 
odhodkov.«.




