Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00), 40. in 42. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5) ter 16. člena
statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet občine Šmartno
pri Litiji na svoji 6. redni seji, dne 24.5.2007 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno (Ur. l. št. 61/2004) se v prvem členu
črta prva alinea in se na koncu doda nova, ki se glasi:
»- Vrtec Ciciban.«
2. člen
V 2. členu se v četrtem odstavku črta prva alinea in se doda nova, ki se glasi:
»- Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji.«
3. člen
V 10. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se po novem glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok na področju naslednjih naselij«
V prvi alinei se dodajo naselja: Javorje, Leskovica pri Šmartnem, Vrata. Črta se druga alinea.
V drugem odstavku istega člena se na koncu doda nova alinea, ki se glasi
»- Vrtec Ciciban na območju celotne Občine Šmartno pri Litiji.«
4. člen
V 13. členu se spremeni besedilo prvega odstavka, ki se po novem glasi:
»Zavod je devetrazredna osnovna šola ter opravlja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v
starosti od 12. meseca do vstopa v osnovno šolo in vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9.
razreda obvezne osnovne šole.«
5. člen
Besedilo 16. člena se v celoti spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda
in predstavniki staršev.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih
organov ter občanov.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev matične šole, podružničnih šol in vrtca
sorazmerno glede na število zaposlenih delavcev. V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani
delavci matične šole, delavci podružničnih šol in delavci vrtca ter upravno administrativni in tehnični
delavci. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in
na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika 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.
Vsaka podružnična šola in vrtec lahko ustanovi tričlanski svet staršev. Za postopek izvolitve sveta
staršev na podružnični šoli in vrtcu, se smiselno uporabljajo določbe 16. člena tega odloka, ki govori o
volitvah staršev v svet zavoda.

6. člen
V tretjem odstavku 18. členu se v prvem stavku črta besedna zveza »enot zavoda«, ki se nadomesti z
besedo »vrtca«.
7. člen
V zadnjem odstavku 19. člena se v drugem stavku črta besedna zveza »enotah zavoda«, ki se
nadomesti z besedo »vrtca«.
8. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta besedna zveza »enot zavoda«, ki se nadomesti z
besedo »vrtca«.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 21. člena se črta besedna zveza «enot zavoda«, ki se nadomesti z besedo
»vrtcu«.
10. člen
V tretjem odstavku 24. člena se v 17. alinei črta besedna zveza »vodje enot«, ki se nadomesti z
besedno zvezo »vodjo vrtca«.
11. člen
V celoti se spremeni besedilo 25. člena tako, da se novo besedilo glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge
pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, 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.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po
zakonu.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
pridobiti:
- mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti,
- mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju
glasujejo tajno.
Svet v primeru iz prejšnjega odstavka odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.
Če lokalna skupnost in organi iz tretjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so
bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za
imenovanje v mnenje ministru. Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov predlog
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju
ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.«
12. člen
V 27. členu se v celoti spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja, lahko pa ima tudi pomočnika ravnatelja za področje vrtca.«
13. člen
V naslovu poglavja 2.2. se črta beseda »enote«, ki se nadomesti z besedo »vrtca«.
14. člen
V celoti se spremeni besedilo 28. člena, ki se na novo glasi:

»Podružnico šole vodi vodja podružnice, vrtec vodi vodja vrtca. Imenuje in razrešuje ju ravnatelj
izmed delavcev podružnice šole in vrtca. Vodja podružnice in vodja vrtca opravljata naloge, določene
z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
15. člen
V celoti se spremeni besedilo 29. člena, ki se po novem glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi in
vzgojiteljski zbor.«
16. člen
V prvem in drugem odstavku 30. člena se za besedo »Učiteljski« doda besedna zveza »in
vzgojiteljski«.
17. člen
V 34. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Mandat članov sveta staršev je vezan na status učenca in traja dve leti. Za člana sveta staršev je ista
oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.«
18. člen
Prvi odstavek 37. člena se v celoti spremeni tako, da se po novem glasi:

»Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki
vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi
sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).«
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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