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DRŽAVNI ZBOR

3808.

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92, 44/94 – odločba US) in 12. člena svojega poslovni-
ka je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28.
novembra 1996 naslednji

O D L O K
o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne

komisije Državnega zbora Republike Slovenije

za predsednika:
Pavla RUPARJA,

za člane:

dr. Slavka GABRA,

Janeza KOPAČA,

Darjo LAVTIŽAR-BEBLER,

Davorina TERČONA,

Jožefa ZIMŠKA,

Josipa BAJCA,

Franca KANGLERJA,

Janeza KRAMBERGERJA,

Franca POTOČNIKA,

Rudija PETANA,

Franca PUKŠIČA,

Mirka ZAMERNIKA,

Jurija MALOVRHA,

Cirila PUCKA,

Bojana KONTIČA,

dr. Cirila RIBIČIČA,

Zorana LEŠNIKA,

Petra LEŠNIKA,

Roberta BATTELLIJA.

Št. 020-02/92-27/72
Ljubljana, dne 28. novembra 1996.

Predsedujoči
Državnega zbora

Republike Slovenije
mag. Marijan Schiffrer l. r.

3809.

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) in 14. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) je Državni zbor Republike
Slovenije na 1. seji dne 28. 11. 1996 sprejel naslednje

S K L E P E

I

Potrdijo se mandati 87 poslancem Državnega zbora
Republike Slovenije, izvoljenim na volitvah 10. novembra
1996 po seznamu izvoljenih kandidatov:

1. ANTON ANDERLIČ, rojen 4. 6. 1956, stanujoč
TOPNIŠKA UL. 45, LJUBLJANA;

2. JOŽE AVŠIČ, rojen 20. 2. 1949, stanujoč, TOPLI-
ŠKA CESTA 11, BREŽICE;

3. JOSIP BAJC, rojen 8. 3. 1949, stanujoč MATENJA
VAS 70, POSTOJNA;

4. ROBERTO BATTELLI, rojen 19. 10. 1954, stanujoč
OB SPOMENIKU - D. MONUMENTO 6, BERTOKI - BER-
TOCCHI;

5. IGOR BAVČAR, rojen 28. 11. 1955, stanujoč V
MURGLAH 67/C, LJUBLJANA;

6. MAG. ANTON BERGAUER, rojen 29. 8. 1950, sta-
nujoč FRAM 58/A, RAČE-FRAM;

7. SAMO BEVK, rojen 27. 8. 1956, stanujoč MESTNI
TRG 4, IDRIJA;

8. IVAN BOŽIČ, rojen 3. 8. 1939, stanujoč RUTARJE-
VA 10, TOLMIN;

9. STANISLAV BRENČIČ, rojen 8. 4. 1950, stanujoč
NOTRANJSKA 29/B, LOGATEC;

10. FRANC ČEBULJ, rojen 21. 8. 1952, stanujoč
ADERGAS 27, CERKLJE NA GORENJSKEM;

11. VLADIMIR ČELIGOJ, rojen 6. 7. 1954, stanujoč
GUBČEVA 52, ILIRSKA BISTRICA;

12. ANTON DELAK, rojen 20. 8. 1927, stanujoč UL.
FLORJANA POHLINA 3, ŽALEC;

13. VINCENCIJ DEMŠAR, rojen 21. 1. 1941, stanujoč
KOPALIŠKA 22, ŠKOFJA LOKA;

14. POLONCA DOBRAJC, rojena 8. 3. 1960, stanujo-
ča CIGALETOVA 8, LJUBLJANA;

15. METOD DRAGONJA, rojen 22. 8. 1954, stanujoč
BREG OB SAVI 69/A, KRANJ;

16. DR. JANEZ DRNOVŠEK, rojen 17. 5. 1950, sta-
nujoč MURGLE 77, LJUBLJANA;

17. GEZA DŽUBAN, rojen 6. 11. 1943, stanujoč DOL-
GA ULICA 78, MORAVSKE TOPLICE;

18. ANDREJ FABJAN, rojen 8. 5. 1957, stanujoč
STRAŽNI VRH 1, ČRNOMELJ;
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19. DR. SLAVKO GABER, rojen 29. 1. 1958, stanujoč
MLINSKA 20, LJUBLJANA;

20. MARIO GASPARINI, DR. MED., rojen 23. 8.
1935, stanujoč LEVSTIKOVA 2, IZOLA;

21. ANDREJ GERENČER, rojen 28. 11. 1941, stanu-
joč PREŠERNOVA 17, MURSKA SOBOTA;

22. BENJAMIN HENIGMAN, rojen 5. 1. 1960, stanu-
joč GRIČ, CESTA V 7, RIBNICA;

23. FRANC (FERI) HORVAT, rojen 26. 9. 1941, sta-
nujoč TRUBARJEVA 5, RADENCI;

24. PETER HRASTELJ, rojen 7. 2. 1935, stanujoč
TRUBARJEVA ULICA 30, LAŠKO;

25. DR. HELENA HREN VENCELJ, rojena 13. 4.
1939, stanujoča SINJA GORICA 18, VRHNIKA;

26. IVO HVALICA, rojen 18. 5. 1936, stanujoč ZA-
GRAD 1, NOVA GORICA;

27. BRANKO JANC, rojen 26. 4. 1956, stanujoč GRE-
BENČEVA 5/A, KRŠKO;

28. JANEZ JANŠA, rojen 17. 9. 1958, stanujoč BRI-
NJE I 55, GROSUPLJE;

29. FRANC JAZBEC, rojen 11. 9. 1954, stanujoč DRA-
GA 3, ŠTORE;

30. ZMAGO JELINČIČ, rojen 7. 1. 1948, stanujoč
TIVOLSKA 13, LJUBLJANA;

31. MIRAN JERIČ, rojen 6. 6. 1958, stanujoč TRG
F. KOZARJA 14, HRASTNIK;

32. JOŽEF JEROVŠEK, rojen 1. 2. 1950, stanujoč
SPODNJA NOVA VAS 39, SLOVENSKA BISTRICA;

33. AURELIO JURI, rojen 27. 7. 1949, stanujoč CAN-
KARJEVA 10, KOPER;

34. JELKO KACIN, rojen 26. 11. 1955, stanujoč
SP. BESNICA 66/A, KRANJ;

35. FRANC KANGLER, rojen 8. 7. 1965, stanujoč
CESTA 4. JULIJA 61, DUPLEK;

36. IVAN KEBRIČ, rojen 18. 12. 1925, stanujoč
UL. POHORSKEGA BATALJONA 63, MARIBOR;

37. BRANKO KELEMINA, rojen 20. 8. 1952, stanujoč
BLANCA 48, SEVNICA;

38. BOJAN KONTIČ, rojen 23. 7. 1961, stanujoč KO-
ROŠKA 33/A, VELENJE;

39. MAG. JANEZ KOPAČ, rojen 28. 7. 1961, stanujoč
MEDNO 31/A, LJUBLJANA;

40. JOŽEF KOŠIR, rojen 20. 10. 1946, stanujoč CE-
STA POD HRIBOM 8, ZREČE;

41. ALOJZ KOVŠE, rojen 20. 6. 1955, stanujoč TOM-
ŠIČEVA 10/A, VELENJE;

42. JANEZ KRAMBERGER, rojen 1. 11. 1961, stanu-
joč SP. PORČIČ 20, LENART;

43. DR. MAJDA-ANA KREGELJ-ZBAČNIK, rojena
11. 4. 1945, stanujoča RAVENSKA POT 33, ŠKOFLJICA;

44. RAFAEL KUŽNIK, rojen 1. 1. 1958, stanujoč
SELA 26, NOVO MESTO;

45. DARJA LAVTIŽAR-BEBLER, rojena 10. 10. 1950,
stanujoča ŽUPANČIČEVA 2, LJUBLJANA;

46. PETER LEŠNIK, rojen 15. 4. 1944 stanujoč
ŠTREKLJEVA 70, MARIBOR;

47. ZORAN LEŠNIK, rojen 21. 9. 1936, stanujoč PES-
NICA PRI MARIBORU 35/F, PESNICA;

48. MIROSLAV LUCI, rojen 31. 1. 1946, stanujoč ULI-
CA LACKOVE ČETE 44, PTUJ;

49. JURIJ MALOVRH, rojen 22. 4. 1946, stanujoč
PODGRAD 38/A, ŠENTJUR;

50. ALEKSANDER MERLO, DR. MED., rojen 11. 2.
1952 stanujoč LJUBLJANSKA CESTA 6, POSTOJNA;

51. JANEZ MEŽAN, rojen 22. 11. 1952, stanujoč,
ROGOVILA 21, NOVO MESTO;

52. RUDOLF MOGE, rojen 20. 3. 1944, stanujoč
TERČEVA 16, MARIBOR;

53. JOŽE MOŽGAN, rojen 25. 5. 1941, stanujoč NA
KRESU 20, ŽELEZNIKI;

54. DARINKA MRAVLJAK, rojena 3. 2. 1965, stanu-
joča PARTIZANSKA 2, RADLJE OB DRAVI;

55. EDA OKRETIČ-SALMIČ, rojena 19. 5. 1951, sta-
nujoča PETRONIJEVA 7, KOPER;

56. BORUT PAHOR, rojen 2. 11. 1963, stanujoč NA
PRISTAVI 47, NOVA GORICA;

57. ANTON PARTLJIČ, rojen 5. 8. 1940, stanujoč
DVORŽAKOVA 10, MARIBOR;

58. RUDOLF PETAN, rojen 23. 6. 1949, stanujoč MI-
ZARSKA 30, SLOVENSKE KONJICE;

59. ALOJZ PETERLE, rojen 5. 7. 1948, stanujoč VO-
DOVODNA CESTA 3/A, LJUBLJANA;

60. JANEZ PODOBNIK, rojen 17. 9. 1959, stanujoč
SEDEJEV TRG 3, CERKNO;

61. MARJAN PODOBNIK, rojen 24. 12. 1960, stanu-
joč GORIŠKA 39, CERKNO;

62. FRANC POTOČNIK, rojen 23. 8. 1955, stanujoč
GUBNO 38, KOZJE;

63. MIRAN POTRČ, rojen 27. 3. 1938, stanujoč PO-
LJANSKA 19, LJUBLJANA;

64. MARIA POZSONEC, rojena 16. 1. 1940, stanujoča
DOLGA VAS 4/C, DOLGA VAS;

65. JAKOB PRESEČNIK, rojen 23. 7. 1948, stanujoč
PODVRH 31, MOZIRJE;

66. CIRIL PUCKO, rojen 7. 9. 1958, stanujoč POLJ-
SKA 3, TURNIŠČE;
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67. FRANC PUKŠIČ, rojen 24. 11. 1955, stanujoč VIN-
TAROVCI 43/C, DESTRNIK-TRNOVSKA VAS;

68. DR. CIRIL RIBIČIČ, rojen 30. 6. 1947, stanujoč
VALVAZORJEVA 7, LJUBLJANA;

69. FRANCI ROKAVEC, rojen 12. 9. 1963, stanujoč
ZGORNJA JEVNICA 12, LITIJA;

70. PAVEL RUPAR, rojen 21. 5. 1960, stanujoč CES-
TA KOKRŠKEGA ODREDA 27, TRŽIČ;

71. CIRIL SMRKOLJ, rojen 22. 9. 1949, stanujoč
ŠENTOŽBOLT 1, LUKOVICA;

72. BORIS SOVIČ, rojen 30. 10. 1956, stanujoč GOS-
POSVETSKA 24, MARIBOR;

73. JOŽEF ŠKOLČ, rojen 19. 8. 1960, stanujoč ŠVA-
BIČEVA 1, LJUBLJANA;

74. BOGOMIR ŠPILETIČ, rojen 1. 11. 1961, stanujoč
MORAVA 29, KOČEVJE;

75. JOŽEF ŠPINDLER, rojen 13. 9. 1943, stanujoč
MAISTROVA 2, LJUTOMER;

76. DAVORIN TERČON, rojen 2. 1. 1961, stanujoč
CESTA NA LENIVEC 16, SEŽANA;

77. ZORAN THALER, rojen 21. 1. 1962, stanujoč
SLOMŠKOVA 25, LJUBLJANA;

78. BRANKO TOMAŽIČ, rojen 4. 5. 1961, stanujoč
VRHPOLJE 77, VIPAVA;

79. HERMAN TOMAŽIČ, rojen 4. 8. 1943, stanujoč
PRISOJA 4, RADLJE OB DRAVI;

80. VILI TROFENIK, rojen 5. 9. 1943, stanujoč MI-
HOVCI PRI VELIKI NEDELJI 14, ORMOŽ;

81. JANKO VEBER, rojen 30. 7. 1960, stanujoč UL.
HEROJA MARINCLJA 9, KOČEVJE;

82. ALOJZ VESENJAK, rojen 8. 5. 1941, stanujoč
PLACEROVCI 30, GORIŠNICA;

83. DR. FRANC ZAGOŽEN, rojen 3. 12. 1942, stanu-
joč VOLOG 20, NAZARJE;

84. DR. JOŽE ZAGOŽEN, rojen 3. 3. 1951, stanujoč
HAFNERJEVA 6/A, LJUBLJANA;

85. MIRKO ZAMERNIK, rojen 8. 11. 1964, stanujoč
PODVOLOVLJEK 42, LUČE;

86. JOŽEF ZIMŠEK, rojen 11. 3. 1944, stanujoč CE-
LOVŠKA 9, CELJE;

87. FRANC ŽNIDARŠIČ, rojen 11. 12. 1940, stanujoč
CANKARJEVA 33, TREBNJE;

II

Potrdi se poslanski mandat IZIDORJU REJCU, rojene-
mu 5. 11. 1936, stanujočemu VODOVODNA 3, LJUBLJA-
NA in s tem zavrneta pritožbi Neve Miklavčič Predan in
Marjane Košir v delu, ki se nanaša na mandat Izidorja Rejca.

III

Potrdi se poslanski mandat MIROSLAVU MOZETIČU,
rojenemu 7. 2. 1950, stanujočemu VAŠE 5/D, MEDVODE

in s tem zavrneta pritožbi Neve Miklavčič Predan in Marjane
Košir v delu, ki se nanaša na mandat Miroslava Mozetiča.

IV

Potrdi se poslanski mandat mag. MARIJANU SCHIF-
FRERJU, rojenemu 4. 6. 1922, stanujočemu LOMAS DEL
MIRADOR, TEMPLE 2688, BUENOS AIRES, ARGENTI-
NA in s tem zavrneta pritožbi Neve Miklavčič Predan in
Marjane Košir v delu, ki se nanaša na mandat mag. Marijana
Schiffrerja.

Št. 20-2/92-27
Ljubljana, dne 28. novembra 1996.

Predsedujoči
Državnega zbora

Republike Slovenije
mag. Marijan Schiffrer l. r.

MINISTRSTVA

3810.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), prvega, drugega in
tretjega odstavka 85. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 7/86 in 37/87), izdaja minister za promet in zveze

O D R E D B O
o prepovedi prometa za posamezne vrste vozil  na

določenih odsekih magistralnih cest M 10 in M 10-5

1. člen

Prepoveduje se promet tovornih motornih vozil nad
dovoljeno maso 7,5 ton na magistralni cesti M-10 na odseku
306 in 307, na magistralni cesti M-10-5 na delu odseka 344
skozi naselje Razdrto in na magistralni cesti M-10-5 na delu
odseka 347 od naselja Selo do križišča z lokalno cesto L-
5736, razen za lokalne potrebe, če ima vozilo v prometu
izvor ali cilj na območju obravnavanega odseka ali je vozilo
last lastnika, ki ima registrirano obratovalnico za opravljanje
prevozništva na omenjenem območju.

2. člen

Organizacije za redno vzdrževanje cest morajo pravo-
časno označiti prepoved prometa, za tovorna motorna vozila
z dovoljeno maso nad 7,5 ton, razen za lokalni promet, z
ustrezno prometno signalizacijo po projektu postavitve pro-
metne signalizacije in poskrbeti za pravočasno objavo v
sredstvih javnega obveščanja o prepovedi prometa in njego-
vem prenehanju.

3. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 347-1/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.

Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister

za promet in zveze
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OBČINE

KAMNIK

3811.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/
96), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji, dne 30.
oktobra 1996 sprejel

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

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno
v Tuhinju

1. člen

V četrtem odstavku 2. člena odloka o ustanovitvi javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno
(Uradni list RS, št. 21/96) se črta 4. alinea – Podružnična
šola Vranja Peč – tako, da se četrti odstavek 2. člena glasi:

“V sestavo OŠ Šmartno sodijo:

– Podružnična šola Sela;

– Podružnična šola Zgornji Tuhinj;

– Podružnična šola Motnik”.

2. člen

V 11. členu se spremeni 5. točka tako, da se glasi:
“5. Del vasi in zaselkov Zgornje Palovče, Spodnje Pa-

lovče, Vranja Peč, Trobelno, Velika Lašna.”.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu.

Št. 02101-35/96-4 (1389/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3812.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30.
oktobra 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Frana Albrehta

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg
24, Kamnik (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja
na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Frana Albrehta (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Frana Al-
brehta.

Sedež zavoda: Šolska ulica 1, Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Frana Albrehta.
V sestavo OŠ Frana Albrehta sodijo:
– Podružnična šola Mekinje;
– Podružnična šola Nevlje;
– Podružnična šola Tunjice;
– Podružnična šola Vranja Peč.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– svetovalna služba;
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno
odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem pre-
moženjem, s katerim razpolaga.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register Registrskega sodišča v
Ljubljani, pod reg. št. 1-1167-00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: OSNOVNA ŠOLA FRA-
NA ALBREHTA.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
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Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

11. člen

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok sodijo:

Enota Okoliš

1. Centralna šola KS Center, KS Novi trg (Bevkova ul.,
Frana Albrehta Lobodova ul., Novi trg, Palovška

cesta), KS Perovo (Zikova ulica)
2. Podružnična šola KS Mekinje
Mekinje
3. Podružnična šola KS Nevlje
Nevlje
4. Podružnična šola KS Tunjice
Tunjice
5. Podružnična šola KS Vranja Peč (od 1. do 4. razreda),
Vranja Peč Zg. Palovče, Sp. Palovče, Vranja Peč

(za učence na predmetni stopnji)

Šolski okoliš je fleksibilen.
Ravnatelj je dolžan smotrno in gospodarno oblikovati

oddelke za celoten šolski okoliš.
Matična enota je Osnovna šola Frana Albrehta, kjer je

sedež zavoda.

V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v
dnevno varstvo otrok za celoten zavod.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda sta:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.

13. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenem z zakonom.

14. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda;

– ravnatelj;

– strokovni organi;

– svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja;

– pet predstavnikov delavcev zavoda;

– trije predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se voli:

– iz podružničnih šol enega člana;
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– iz centralne šole tri člane;
– izmed upravno administrativnih ter tehničnih delav-

cev en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed

delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposle-
nih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

18. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja;

– sprejema program razvoja zavoda;

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov;

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične račune;

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-
voda;

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kre-
ditov;

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih

enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda,
ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu
razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagate-
ljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh
predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.

21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov posamezne podružnične šole in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delav-
cev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole ali izmed upravno administra-
tivnih in tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih za-
voda.

22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz centralne
šole, posameznih podružničnih šol in upravno-administra-
tivnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki
so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste
podružnične šole dobila enako število glasov, je izvoljen
tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
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Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev;
– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,

roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje po-

družničnih šol;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno

službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Man-
dat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda ime-
nuje ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

28. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.

Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja podružnične šole

29. člen

Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.

Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organi-
zacijske 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.

3. Strokovni organi

30. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, učiteljski
zbor na podružničnih šolah, oddelčni učiteljski zbor, razred-
nik in strokovni aktivi.

31. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim delom;
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– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-
mov ter dejavnosti;

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-
ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;

– odloča o vzgojnih ukrepih;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-
delku;

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim,
ki težje napredujejo;

– odloča o vzgojnih ukrepih in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

34. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

35. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe;

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah;

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

36. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

37. člen

Zavod ima knjižnico.

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-
luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

38. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v za-
vodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

39. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
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nja v svojem splošnem aktu. Prosta delovna mesta strokov-
nih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi
sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest do-
loči na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglas-
ju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

40. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-
vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z
zakonom, standardi in normativi ter sredstva in premoženje
podružničnih šol, ki so sestavni del zavoda.

Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi breme-
ni brez soglasja ustanovitelja.

41. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

42. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financi-
rajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni
odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

43. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

44. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge
institucije določene z zakonom.

45. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

46. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

47. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

49. člen

Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v
sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št. 1-
1167-00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.

50. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraže-
vanja v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.
23/92.

51. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 02101-66/96 (1362/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
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3813.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/
96), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne
30. oktobra 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Toma Brejca

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg
24, Kamnik, v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanav-
lja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraže-
valni zavod Osnovna šola Toma Brejca (v nadaljevanju:
zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Toma Brejca.
Sedež zavoda: Šutna 39, Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Toma Brejca.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– svetovalna služba;
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem so-
dišču v Ljubljani, pod reg. št. 1288/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,

na zunanjem obodu pa je izpisano: OSNOVNA ŠOLA
TOMA BREJCA.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v

pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

11. člen

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok sodijo: KS Zaprice (ulice od Kranjske do ulice
Vilka Rožiča), KS Podgorje (del KS Podgorje), KS Perovo
(od Kranjske ulice do Poti 27. julija) in KS Novi trg (naselje
Perovo).

Šolski okoliš je fleksibilen.
Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.
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13. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenem z zakonom.

14. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,

sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja;

– pet predstavnikov delavcev zavoda;
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:

– izmed strokovnih delavcev štiri člane;
– izmed upravno administrativnih ter tehničnih delav-

cev en član.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposle-
nih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Člani
sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika
in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

18. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja;

– sprejema program razvoja zavoda;

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov;

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične račune;

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-
voda;

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kre-
ditov;

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda,
ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu
razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagate-
ljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh
predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.
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21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov posamezne podružnične šole in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delav-
cev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole ali izmed upravno administra-
tivnih in tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih za-
voda.

22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokov-
nih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvo-
ljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva kandidata iz iste podružnične šole dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju
delavcev v upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev;
– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,

roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno

službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Man-
dat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda ime-
nuje ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.
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a) Pomočnik ravnatelja

28. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.

Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

3. Strokovni organi

29. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

30. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

Učiteljski zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-
nih z vzgojno-izobraževalnim delom;

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-
mov ter dejavnosti;

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-
ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;

– odloča o vzgojnih ukrepih;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-
delku;

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim,
ki težje napredujejo;

– odloča o vzgojnih ukrepih in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

34. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o

letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraže-

valni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobra-
ževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

35. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobra-
ževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

36. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-
sko- dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraže-
valnega dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

37. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v za-
vodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenki knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.
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Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

38. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

39. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-
vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z
zakonom, standardi in normativi.

Zavod opravlja delo z delavci, ki so ostali po delitvi
strokovnega kadra med OŠ Toma Brejca in novo OŠ Šmart-
no v Tuhinju v skladu s sistemizacijo.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi breme-
ni brez soglasja ustanovitelja.

40. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

41. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financi-
rajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra-
vila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

42. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

43. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge
institucije določene z zakonom.

44. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

45. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

46. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
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48. člen

Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v
sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št.
1288/00. Zavod prevzame vse pravice in obveznosti, ki niso
v nasprotju z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda OŠ Šmartno (Ur. list RS, št. 21/96).

49. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraže-
vanja v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.
021-3/92.

50. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 02101-67/96 (1363/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3814.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30.
oktobra 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola 27. julij

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg
24, Kamnik (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja
na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola 27. julij (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola 27. julij.
Sedež zavoda: Tomšičeva ulica 9, Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: OŠ 27. julij.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– svetovalna služba;
– računovodstvo;

– tajništvo in
– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem so-
dišču v Ljubljani, pod reg. št. 1/1803/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 33 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola 27. julij.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v

pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.
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Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

11. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok s
posebnimi potrebami na področju celotne Občine Kamnik.

Na sedežu zavoda se vpisuje otroke v osnovno šolo ter
v dnevno varstvo otrok.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/85.313 Domska vzgoja in varstvo otrok.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.

13. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenem z zakonom.

14. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po prilagojenem programu otrok s posebnimi
potrebami.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda;

– ravnatelj;

– strokovni organi;

– svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja;

– pet predstavnikov delavcev zavoda;

– trije predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se voli:

– izmed strokovnih delavcev štirje člane.

– izmed upravno-administrativnih in tehničnih delav-
cev en člana.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet iz-
med delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih vo-
litvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta
odlok. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

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

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

18. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja;

– sprejema program razvoja zavoda;

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov;

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične račune;

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-
voda;

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kre-
ditov;

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
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A) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženi-
mi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandida-
tov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.

21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov posamezne podružnične šole in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delav-
cev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole ali izmed upravno administra-
tivnih in tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih za-
voda.

22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokov-
nih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvo-
ljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva kandidata iz iste podružnične šole dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

B) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sin-
dikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za od-
poklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju
delavcev v upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-
natelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev;
– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,

roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje po-

družničnih šol;
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– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Man-
dat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda ime-
nuje ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.

3. Strokovni organi

28. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

29. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-
nih z vzgojno-izobraževalnim delom;

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-
mov ter dejavnosti;

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-
ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;

– odloča o vzgojnih ukrepih;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim,

ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

33. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah;

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

34. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Kjižnica

35. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
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V. ZAPOSLENI V ZAVODU

36. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v za-
vodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

37. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

38. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-
vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z
zakonom, standardi in normativi.

Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v uprav-
ljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično pre-
moženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.

39. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih

dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

40. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financi-
rajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra-
vila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

41. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

42. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v 1. odstavku tega člena, izvajajo druge insti-
tucije določene z zakonom.

43. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

44. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
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Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

45. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

47. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraže-
vanja v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.
23/92.

48. člen

Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v
sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št.
1/1803/00.

49. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 02101-68/96 (1364/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3815.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30.
oktobra 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Stranje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg
24, Kamnik (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanav-
lja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-
izobraževalni zavod Osnovna šola Stranje (v nadaljevanju:
zavod), v katerega sestavo sodi Podružnična šola Gozd.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Stranje, p.o.
Sedež zavoda: Zg. Stranje 22, 1242 Stahovica.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Stranje.
V sestavo OŠ Stranje sodi še Podružnična šola Gozd.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– svetovalna služba;
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem so-
dišču v Ljubljani, pod reg. št. 1-1290/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Stranje.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v

pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, ob-
čanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
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Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

11. člen

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok sodijo:

Enota Okoliš

1. Centralna šola
Stranje KS Kamniška Bistrica,

KS Sp. Črna, KS Godič in del
KS Mekinje za učence
predmetne stopnje;

2. Podružnična šola
Gozd KS Zg. Črna.

Šolski okoliš je fleksibilen.
Ravnatelj je dolžan smotrno in gospodarno organizirati

oddelke za področje celotnega šolskega okoliša.
Matična enota je Osnovna šola Stranje, kjer je sedež

zavoda.
V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v

dnevno varstvo otrok za celoten zavod.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/80.4 – Izobraževanje odraslih;
– M/80.101 – Dejavnost vrtcev
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.

13. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenem z zakonom.

14. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole, lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok
predvsem od 3. leta starosti do vstopa v osnovno šolo.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,

sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja;
– pet predstavnikov delavcev zavoda;
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz podružnične šole enega člana;
– iz centralne šole tri člane;
– izmed upravno administrativnih ter tehničnih delav-

cev en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed

delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposle-
nih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

18. člen

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov;
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– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in

izobraževalnim delom v šoli;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kre-

ditov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpi-
su volitev mora biti določen dan volitev in število članov
sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o
razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda,
ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu
razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagate-
ljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh
predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.

21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov posamezne podružnične šole in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delav-
cev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred

imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-

goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole ali izmed upravno administra-
tivnih in tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih za-
voda.

22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz centralne
šole, podružnične šole in upravno-administrativnih in teh-
ničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste podruž-
nične šole dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki
ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju
delavcev v upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;

– pripravlja program razvoja zavoda;
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– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-
varja za njegovo izvedbo;

– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-
cev;

– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,

roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje po-

družničnih šol;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno

službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Man-
dat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda ime-
nuje ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto. Če v 60 dneh po prenehanju mandata
ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca
dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v
naslednjih osmih dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

28. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.

Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja podružnične šole

29. člen

Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole. Vodja podružnične šole
opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični
šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delov-
nega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest
in za katere ga pisno pooblasti.

3. Strokovni organi

30. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, učiteljski
zbor na podružničnih šolah, oddelčni učiteljski zbor, razred-
nik in strokovni aktivi.

31. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-

ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in

pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim,

ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

34. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
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njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

35. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe;

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah;

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

36. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

37. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

38. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v za-
vodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenki knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

39. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

40. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-
vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z
zakonom, standardi in normativi ter sredstva in premoženje
podružnične šole, ki po tem odloku ostane sestavni del za-
voda.

Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi breme-
ni brez soglasja ustanovitelja.

41. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
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Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

42. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financi-
rajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra-
vila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

43. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

44. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge
institucije določene z zakonom.

45. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

46. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

47. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

49. člen

Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v
sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št.
1-1290/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.

50. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraže-
vanja v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.
23/92.

51. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 02101-70/96-4  (1366/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3816.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30.
oktobra 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Marije Vere

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg
24, Kamnik, v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanav-
lja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-
izobraževalni zavod Osnovna šola Marije Vere (v nadaljeva-
nju: zavod).
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II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Marije Vere.
Sedež zavoda: Ljubljanska 16/a, Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Marije Vere.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– svetovalna služba;
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem so-
dišču v Ljubljani, pod reg. št. 1905/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Marije
Vere.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz 1. odstavka tega
člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v

pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

11. člen

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok sodijo: KS Šmarca, KS Podgorje (del Podgor-
ja) in KS Volčji Potok.

Šolski okoliš je fleksibilen.
Ravnatelj je dolžan smotrno in gospodarno oblikovati

oddelke za celotno področje šolskega okoliša.
Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.

13. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenem z zakonom.

14. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
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15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,

sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja;

– pet predstavnikov delavcev zavoda;

– trije predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se voli:

– izmed strokovnih delavcev štiri člane;

– izmed upravno administrativnih ter tehničnih delav-
cev enega člana.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposle-
nih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Člani
sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika
in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

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

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

18. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja;

– sprejema program razvoja zavoda;

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov;

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične račune;

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-
voda;

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kre-

ditov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda,
ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu
razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagate-
ljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh
predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.

21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov posamezne podružnične šole in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delav-
cev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole ali izmed upravno administra-
tivnih in tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih
zavoda.
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22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokov-
nih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvo-
ljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva kandidata iz iste podružnične šole dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju
delavcev v upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;

– pripravlja program razvoja zavoda;

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-
varja za njegovo izvedbo;

– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti
učencev;

– vodi delo učiteljskega zbora;

– oblikuje predlog nadstandardnih programov;

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev;

– organizira mentorstvo za pripravnike;

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-
ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;

– spremlja delo svetovalne službe;

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,
roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev;

– odloča o vzgojnih ukrepih;

– določa sistemizacijo delovnih mest;

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;

– imenuje in razrešuje svojega pomočnika;

– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Man-
dat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda ime-
nuje ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

28. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor iz-
polnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
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Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

3. Strokovni organi

29. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

30. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

Učiteljski zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-
nih z vzgojno-izobraževalnim delom;

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-
mov ter dejavnosti;

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-
ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;

– odloča o vzgojnih ukrepih;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim,

ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

34. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe;

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah;

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

35. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

36. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

37. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v za-
vodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenki knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.
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Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, do-
ločeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slo-
venki jezik.

38. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

39. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-
vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z
zakonom, standardi in normativi.

Zavod opravlja delo z delavci, ki so bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi breme-
ni brez soglasja ustanovitelja.

40. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

41. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financi-
rajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.

Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra-
vila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

42. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

43. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge
institucije določene z zakonom.

44. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

45. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

46. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

48. člen

Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v
sodni register pri Registrskem sodišču v Ljubljani, pod reg.
št. 1905/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.

49. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraže-
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vanja v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.
23/92.

50. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 02101-69/96 (1365/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3817.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 17.
člena statuta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Ob-
činski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30. oktobra 1996
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Komenda Moste

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg 24,
Kamnik, v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na
področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Komenda Moste (v nadaljevanju: zavod), v kate-
rega sestavo sodi enota v Komendi.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Komenda
Moste.

Sedež zavoda: Moste 40, Komenda.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Komenda Moste.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– svetovalna služba;

– računovodstvo;

– tajništvo in

– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v
pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim raz-
polaga.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v
Ljubljani, pod reg. št. 1287/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo-
vornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zuna-
njem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Komenda Moste.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v

pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in do-
pisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, obča-
nom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varo-
vanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omeji-

tev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računo-
vodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravna-
telj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v
tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb

11. člen

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovolju-
je potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varst-
vu otrok sodi: KS Komenda, KS Moste in KS Križ.

Šolski okoliš je fleksibilen.
Ravnatelj je dolžan smotrno in gospodarno oblikovati od-

delke za celotno območje šolskega okoliša.
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Matična enota je Osnovna šola Moste, kjer je sedež za-
voda.

Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.

13. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenem z zakonom.

14. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne
šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavno-
sti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler usta-
novitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe,
da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi pred-
pisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,

sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki star-
šev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja (iz vsake KS po enega
člana);

– pet predstavnikov delavcev zavoda;

– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:

– iz enote v Komendi dva člana;
– iz enote v Mostah dva člana;

– izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev
en član.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih

izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po po-
stopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok. Predstavni-
ke staršev volijo starši na svetu staršev. Člani sveta izmed sebe
izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika pred-
sednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.

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

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s
statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavo-
du.

18. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja;

– sprejema program razvoja zavoda;

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-
sničitvi;

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobra-
ževalnim delom v šoli;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodič-
ne račune;

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-
nosti;

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mne-
nja o posameznih vprašanjih;

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kredi-
tov;

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavo-
da). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov na-
mestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu
in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se
imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo
najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in repre-
zentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se
predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa
volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
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priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mora-
jo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike
delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.

21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kan-
didatov posamezne podružnične šole in izmed kandidatov uprav-
nih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za
katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogo-
če ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz posa-
mezne podružnične šole ali izmed upravno administrativnih in
tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavo-
da.

22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokovnih,
upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata iz iste podružnične šole dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavo-
da se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno

pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30

dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v
svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in
zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet za-
voda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih
ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev v
upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;

– pripravlja program razvoja zavoda;

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovar-
ja za njegovo izvedbo;

– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;

– vodi delo učiteljskega zbora;

– oblikuje predlog nadstandardnih programov;

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev;

– organizira mentorstvo za pripravnike;

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje;

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;

– spremlja delo svetovalne službe;

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, rodi-
teljski sestanki in druge oblike sodelovanja);

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in
obveznosti učencev;

– odloča o vzgojnih ukrepih;

– določa sistemizacijo delovnih mest;

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;

– imenuje in razrešuje svojega pomočnika;

– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Mandat
ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje obči-
ne.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje
tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče
izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenu-
je vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavo-
da oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavo-
da ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja,
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh
minister.
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a) Pomočnik ravnatelja

28. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, po-
tem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učitelj-
skega zbora.

Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpi-
sa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih
delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja enote v Komendi

29. člen

Enota v Komendi ima vodjo.
Za vodjo enote v Komendi je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv men-
tor.

Vodjo enote imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delav-
cev enote.

Vodja enote opravlja delo učitelja, organizacijske naloge
v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delov-
nega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in
za katere ga pisno pooblasti.

3. Strokovni organi

30. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, učiteljski
zbor na enoti v Komendi, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in
strokovni aktivi.

31. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih

z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov

ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževa-

nja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in

pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki

težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, anali-
zira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgoj-
nih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši
in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

34. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi-
roma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta ozi-
roma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izo-
braževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter
opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim
načrtom.

4. Svet staršev

35. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu
oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditelj-
skem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o

letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževal-

ni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

36. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, sveto-
valno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in eval-
vaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževal-
nega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služ-
ba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

37. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdelu-

je, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati
prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagoto-
vi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

38. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu
opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi stro-
kovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zago-
tavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
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Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni je-
zik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi
predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri stro-
kovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi. Smer strokovne izobrazbe za strokovne delav-
ce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe,
določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega
strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela oprav-
ljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz
prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s siste-
mizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.

39. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod ure-
di v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem
splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

40. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovi-
telj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zako-
nom, standardi in normativi ter sredstva in premoženje enote v
Komendi.

Zavod opravlja dela z delavci, ki so že bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.

41. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sred-
stev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje sto-
ritev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz
drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejav-
nosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo material-
nih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavo-
du določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovi-
telj oziroma država.

42. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financi-
rajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sesta-

vina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Uprav-
ni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

43. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno sub-
sidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

44. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in ak-
tov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sred-
stev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavo-
du, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge instituci-
je določene z zakonom.

45. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko so-
dišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nad-
zira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

46. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normati-
vo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

47. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

49. člen

Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v
sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št.
1287/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
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50. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraževa-
nja v občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/92.

51. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 02101-69/96
(1365/96-4)

Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v
Ljubljani, pod reg. št. 857/00. Zavod se vpiše v razvid zavodov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
šolstvo.

6. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo-
vornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

7. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera
33 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zuna-
njem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Kamnik.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in do-
pisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, obča-
nom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

8. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varo-
vanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

9. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omeji-

tev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

10. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računo-
vodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravna-
telj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v
tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

11. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po glasbe-
nem izobraževanju ter vzgoji na področju celotne Občine Kam-
nik.

3818.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 17.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je
Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30. oktobra 1996
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Glasbena šola Kamnik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg 24,
Kamnik (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja na
področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod
Glasbena šola (v nadaljevanju: zavod), ki izvaja osnovno glas-
beno izobraževanje.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda: Kajuhova pot 11, Kamnik.

3. člen

V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:

– računovodstvo;

– tajništvo in

– tehnična služba.

4. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v
pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim raz-
polaga.
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III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnosti zavoda je:
– M/80.421 – Glasbeno izobraževanje.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu.

13. člen

Zavod opravlja javno veljavni glasbeno izobraževalni pro-
gram, ki je sprejet na način in po postopku določenem z zako-
nom.

14. člen

Zavod izdaja spričevala o doseženem uspehu.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda;

– ravnatelj;

– strokovni organi;

– svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

17. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki star-
šev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja;

– pet predstavnikov delavcev zavoda;
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:

– izmed strokovnih delavcev štiri člane;
– izmed ostalih delavcev en član.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih
izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po po-
stopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok. Predstavni-
ke staršev volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji pred-
sednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov
sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko
izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s
statusom njihovih otrok v zavodu.

18. člen

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi z učenci;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobra-

ževalnim delom v šoli;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodič-

ne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-

nosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kredi-

tov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

19. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavo-
da). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov na-
mestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu
in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se
imenuje za dobo 4 let.

20. člen

Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo
najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in repre-
zentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volil-
ni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mora-
jo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike
delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.

21. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kan-
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didatov posamezne podružnične šole in izmed kandidatov uprav-
nih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za
katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogo-
če ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz posa-
mezne podružnične šole ali izmed upravno administrativnih in
tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.

22. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokovnih,
upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata iz iste podružnične šole dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavo-
da se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno

pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30

dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v
svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in
zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet za-
voda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih
ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev v
upravljanju.

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;

– pripravlja program razvoja zavoda;

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovar-
ja za njegovo izvedbo;

– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;

– vodi delo učiteljskega zbora;

– oblikuje predlog nadstandardnih programov;

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev;

– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, rodi-

teljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in

obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zako-
nom predpisane pogoje.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Mandat
ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje obči-
ne.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje
tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče
izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenu-
je vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavo-
da oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavo-
da ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja,
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh
minister.

3. Strokovni organi

28. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

29. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih

z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov

ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževa-

nja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku;
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– oblikuje program dela z učenci;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, anali-
zira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgoj-
nih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši,
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z
zakonom.

32. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi-
roma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta ozi-
roma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izo-
braževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter
opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim
načrtom.

4. Svet staršev

33. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu
oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditelj-
skem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah;

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-
ževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

34. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu
opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi stro-
kovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zago-
tavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenki knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi pred-
pisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri stro-
kovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v prime-
rih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi mini-
ster, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega
sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela oprav-
ljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slo-
venski jezik.

35. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod ure-
di v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem
splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

36. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovi-
telj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zako-
nom, standardi in normativi.

Zavod opravlja delo delno z delavci, ki so že bili zaposleni
do uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.

37. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sred-
stev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje sto-
ritev ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Z odlokom o proračunu Občine Kamnik se določi letna
višina sredstev za pokrivanje z zakonom določenih obveznosti
in nadstandardnega programa.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejav-
nosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo material-
nih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovi-
telj oziroma država.

38. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financi-
rajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sesta-
vina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Uprav-
ni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

39. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno sub-
sidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

40. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in ak-
tov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sred-
stev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavo-
du, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge instituci-
je določene z zakonom.

41. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko so-
dišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nad-
zira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

42. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normati-
vo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

43. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraže-
vanja v Občini Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št.
23/92.

46. člen

Zavod je pravni naslednik Glasbene šole, ki je vpisana v
sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št. 857/00.

47. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 02101-72/96 (1373/96-4)
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3808. Odlok o izvolitvi predsednika in članov
Mandatno-imunitetne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije 5885

3809. Sklepi o potrditvi mandatov poslancem Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije 5885

MINISTRSTVA

3810. Odredba o prepovedi prometa za posamez-
ne vrste vozil na določenih odsekih magi-
stralnih cest M 10 in M 10-5 5887

OBČINE

3811. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju (Kamnik) 5888

3812. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Frana
Albrehta (Kamnik) 5888

3813. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Toma
Brejca (Kamnik) 5894

3814. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
(Kamnik) 5899

3815. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
(Kamnik) 5904

3816. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Marije
Vere (Kamnik) 5909

3817. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Komen-
da Moste (Kamnik) 5915

3818. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Glasbena šola Kam-
nik 5920

Stran


