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sveta zavoda, ki so bili imenovani oz. izvoljeni pred uveljavitvijo 
tega odloka, in članom izvoljenim v skladu z 2. čl. tega odloka, 
poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 Župan 
Številka: 600-11/2009 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 26. november 2009 Peter Škrlec, s. r.
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Na podlagi 1. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
l. RS, št. 58/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 22. redni seji, dne 26. novembra 2009, sprejel

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

izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna 
šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnov-
na šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol (MUV, št. 27/07).

2. člen
Spremeni se 13. člen, in sicer pri številu in sestavi sveta zavo-

da, kjer se poveča število predstavnikov delavcev zavoda iz tri na 
pet, tako da se člen glasi:

»1. Svet zavoda

13. člen
Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsedni-
ka in namestnika predsednika. Svet odloča z večino svojih glasov.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta za-
voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.«

3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 14. čl., tako da se člen glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole, ki imajo sklenje-

no delovno razmerje v zavodu neposredno na tajnih volitvah po 
postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Delavci 
zavoda izvolijo vsaj dva predstavnika izmed delavcev enote vrtca 
in tri predstavnike izmed delavcev osnovne šole Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer svet 
staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstav-
nika. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s 
statusom njihovih otrok oz. učencev v zavodu.«

4. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo 

organizacijo in oblikovati organe zavoda najkasneje do konca fe-
bruarja 2010.

Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom 


