OSNUTEK
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00) in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo-UPB5)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (UO Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07), je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji _____ redni seji dne _______________ sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KANAL
1.

člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal (Uradno Glasilo – Primorske novice, št. 4/97 in 39/05)
se v 2. členu številka »5123« nadomesti s številko »5213«.
2.

člen

V 7. členu se za besedilom: »Krajevna skupnost Ročinj« doda beseda: »- Doblar«.
3.

člen

Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
3 predstavniki delavcev zavoda,
3 predstavniki ustanovitelja,
3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo:
2 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
1 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo vrtec.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo:
- delavci matične šole in podružnic
2 predstavnika,
- vrtec Kanal
1 predstavnika.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta zavoda več kot dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.«.
4.

člen

Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega
zbora in mnenje sveta staršev ter mnenje občine. Mnenje ni potrebno, če se ravnatelj razreši na njegov predlog.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali svet staršev ali občina ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj
zaprošeni, lahko svet zavoda izbere kandidata za ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje ravnatelja v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja
brez tega mnenja.«.
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5.

člen

Za prvim odstavkom 23. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
6.

člen

Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj v skladu z
veljavnimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu z veljavnimi predpisi s področja
vzgoje in izobraževanja.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji
oziroma v pisnem pooblastilu.«.
7.

člen

Spremeni se 25. člen tako, da glasi:
»Podružnična šola ima vodjo, enota vrtca pa pomočnika ravnatelja.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu z veljavnimi predpisi s področja
vzgoje in izobraževanja.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi s področja vzgoje in
izobraževanja.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.«.
8.

člen

V drugem stavku drugega odstavka 32. člena se črta besedilo: »na območju katere ima zavod sedež«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9.

člen

Sedanji svet zavoda opravlja še naprej svoje pristojnosti v skladu z veljavno zakonodajo do izteka mandata.
10. člen
Določba 3. člena tega odloka se začne uporabljati po izteku mandata članom sveta zavoda.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Kanal ob Soči, ________________
Župan
Andrej Maffi
Obrazložitev:
V skladu z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja smo pripravili spremembe in dopolnitve
odloka. Glavne spremembe so v sestavi sveta zavoda in enakomerni zastopanosti delavcev, staršev in
ustanoviteljev. Nekaj je sprememb v zvezi z imenovanjem ravnatelja nekaj sprememb pa, ki niso bile vključene
leta 2005 pri prvi spremembi. Enota vrtca pri šoli ima pomočnika ravnatelja...
Spremembe smo usklajevali z ministrstvom in čakamo še dodatna pojasnila v kolikor bodo poslana do seje sveta
in bodo spreminjala osnutek jih bomo vključili na sami seji.
Pripravil: Tadej Mori
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