Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40, 41. in 140 člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07–ZOFVI-UPB5,
36/08-ZOFVI-G, 58/09, 64/09-popr. in 65/09 popr.) ter 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.
10. 2006-UPB1 in št. 47 z dne 1. 12. 2008), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji 25. redni seji dne 26.04.2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
1. člen
V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 52 z
dne 1. 8. 2009) se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, in ga sestavljajo:
˗ trije predstavniki ustanovitelja, od katerih mora biti najmanj eden, delavec občinske
uprave,
˗ pet predstavnikov delavcev zavoda,
˗ trije predstavniki staršev.«
2. člen
Za prvim odstavkom 13. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasijo:
»Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po dnevu prenehanja
mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovitelja, oziroma dan po dnevu
imenovanja v svet zavoda.«
»Mandat članom sveta predstavnikom delavcev začne teči dan po dnevu prenehanja
mandata starim članom sveta predstavnikom delavcev, oziroma dan po dnevu razglasitve
rezultatov volitev.«
»Mandat predstavnikov staršev v svetu zavod je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Mandat članom sveta predstavnikom staršev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata
starim članom sveta predstavnikom staršev, oziroma dan po dnevu izvolitve na svetu
staršev.«
Dosedanji 2. do 6. odstavek, postanejo 5. do 9. odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli:
˗ iz matične šole trije predstavniki,
˗ iz podružnične šole en predstavnik,
˗ izmed delavcev upravno-administrativnih in tehničnih služb en predstavnik.«
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4. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom dodata novi 3. in 4. odstavek, ki glasita:
»Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico«.
»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec, partner, otroci, in
posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti izvoljeni v svet
zavoda.«
Dosedanji tretji odstavek se črta.
5. člen
V tretjem odstavku 16. člena se pred piko vstavi oklepaj in vstavi naslednje besedilo:
»(izmed kandidatov strokovnih delavcev matične in podružnične šole in izmed kandidatov
upravno-administrativnih in tehničnih delavcev)«.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
»Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta in namestnika
predsednika.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po
izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta
zavoda.«
7. člen
V 19. členu se za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki glasita:
»Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno
uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se
nanašajo na volitve.«
»Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda 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, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.«
8. člen
V 22. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki glasi:
»- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,«.
Dosedanje 4. do 20. alineja, postanejo 5. do 21. alineja.
9. člen
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
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»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal
funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ne nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
Za drugim odstavkom 24. člena se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan tudi, kdor ima ali je imel na dan 11. 8. 2009 izobrazbo
najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
najmanj druge stopnje, ki lahko opravlja vzgojno-izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega
delavca v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08 –
ZOFVI-G) in 10. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS št. 58/09, 64/09 in 65/09-popr. – ZOFV-H) na šoli, na kateri bo opravljal naloge
ravnatelja, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«
Dosedanji 3. odstavek postane 4. odstavek, ki se spremeni in glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
10. člen
Deveta alineja 4. odstavka 35. člena se spremeni tako, da glasi:
»- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavljajo oziroma oblikujejo delovne skupine.«
Deseta alineja 4. odstavka se črta.
Dosedanja 11. alineja 4. odstavka postane deseta.
11. člen
Za 37. členom se doda novi 37. a člen, ki glasi:
»V. a ZAPOSLENI V ZAVODU
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu 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 drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso
diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi
namestitvi.
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Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, 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 opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo
delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih
mest, obvladati morajo slovenski jezik.«
12. člen
Za 37. a členom se doda novi 37. b člen, ki glasi:
»Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic
delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju 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 z ministrstvom.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra«.
13. člen
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega
programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.«
14. člen
V 48. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek:
»Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po
postopku, določenem s tem odlokom.«
»Ravnatelj, ki je imel na dan uveljavitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (15. 3. 1996) srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal
funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik
ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo 1. odstavka 24. člena tega odloka.«
»Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz 1. odstavka 24. člena tega odloka in je imel
na dan 15. 3. 1996 ob uveljavitvi ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne
pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za
ravnatelja ne glede na določbo 1. odstavka 24. člena tega odloka.«
»Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja višješolsko izobrazbo (18. 8. 2001),
pridobljeno po programih sprejetih pred uveljavitvijo zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/95-odločba US, 18/98-odločba US, 35/98-odločba US in 99/99), petindvajset let
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delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata, je lahko ponovno
imenovan za ravnatelja.«
Prehodne in končne določbe
15. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka zagotoviti
uskladitev sestave sveta zavoda z določbami 1. člena tega Odloka.
Sestava sveta zavoda po tem Odloku se zagotovi z izvedbo dodatnih volitev dveh
predstavnikov delavcev v svet po postopku in na način, ki je s tem Odlokom določen za
volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Izvoljenima predstavnikoma delavcev v svet
zavoda z dodatnimi volitvami poteče mandat s potekom mandata predstavnikom delavcev v
svetu zavoda.
Ne glede na določbo 2. odstavka tega člena lahko svet zavoda pozove razpisno komisijo, ki
je vodila volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, da potrdi izvolitev v svet zavoda za
preostanek mandatne dobe tistima kandidatoma na volitvah predstavnikov sveta sedanjega
sklica, ki sta med neizvoljenimi kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda dobila
največ glasov, vendar ne manj kot 5 % glasov tistih, ki so volili. Če sta dva kandidata dobila
isto število glasov postane član sveta tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če pogoje
za potrditev izvolitve izpolnjuje le en kandidat, tedaj se izvedejo dodatne volitve v smislu
določbe 1. odstavka tega člena le za enega člana sveta zavoda.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

Številka: 601-2/96-U103
Datum: 28.04.2010
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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