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1. 

 

*** 
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 116. člena 
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 8/09 in 1/11) in 7. in 15. člena Statuta 
Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
01/11) sta Občinski svet Občine Preddvor na 2. dopisni 
seji dne 22.12.2016 in Občinski svet Občine Jezersko na 
2. izredni seji dne 4.1.2017 sprejela 
 
 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Matije Valjavca Preddvor 
 
 

1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor (Uradno 
glasilo občine Preddvor, št. 4/2013, v nadaljevanju: 
odlok) se spremeni zadnji odstavek 19. člena, tako da se 
po novem glasi: 
“Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev in 
sicer: 

- enega člana izmed vseh staršev, ki imajo na 
dan volitev veljavno sklenjeno pogodbo o vpisu 
otroka v vrtcu v zavodu; 

- dva člana izmed vseh staršev, katerih otroci so 
na dan volitev vključeni v šolo v zavodu.”. 

 
2. člen 

Doda se nov 19.a člen, kot sledi: 
“Kandidate za predstavnike delavcev zavoda v svetu 
zavoda predlagajo in volijo: 

- dva člana iz matične šole strokovni delavci 
matične šole,  

- enega člana iz podružničnih šol strokovni 
delavci podružničnih šol,  

- enega člana iz enot vrtca strokovni delavci enot 
vrtca.  

- enega člana izmed administrativno-tehničnih 
delavcev vsi zaposleni v zavodu, ki niso 
strokovni delavci (iz matične šole, podružnic in 
enot vrtca);  

Pravico predlagati kandidate in voliti svoje predstavnike v 
svet zavoda imajo vsi delavci zavoda po posameznem 
volilnem telesu iz prejšnjega odstavka (matična šola, 
podružnični šoli, enote vrtca, administrativno-tehnični 
delavci), razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.” 
Delavec, ki izvaja delo v več volilnih telesih, izvaja 
pravico do podaje predloga kandidatov oziroma volitev  

le v enem  volilnem telesu. Ob pričetku postopka poda 
izjavo v katerem volilnem telesu bo uresničeval svoje 
pravice. 
 

3. člen 
V 20. členu se doda novi prvi  odstavek, ki se glasi: 
»Svet zavoda  se lahko konstituira ko je imenovana 
oziroma izvoljena večina predstavnikov od skupno 
določenega števila za člane sveta zavoda.«  
V 20. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
Prejšnji predsednik ali ravnatelj skliče prvo konstitutivno 
sejo  sveta v roku 30 dni od imenovanja oziroma izvolitve 
vseh predstavnikov v svet zavoda oziroma ko je 
imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov od 
skupno določenega števila za člane sveta zavoda.«  
Zadnji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se po 
novem glasi: 
“Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler 
je veljavna pogodba o vpisu njihovega otroka v vrtcu 
oziroma je otrok vključen v šolo v zavodu.”  
 

4. člen 
Spremeni se 1. odstavek 22. člena, ki se po novem glasi: 
 »Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandata Sveta zavoda. Volitve se opravijo 
najkasneje 15 dni pred iztekom mandata Sveta zavoda. 
Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz tega odstavka 
oziroma ne opravi dejanj, ki so potrebna za imenovanje 
oziroma izvolitev članov sveta zavoda in njegovo 
konstituiranje najkasneje v rokih, določenih s tem 
odlokom, opravi te naloge v sedmih dneh po preteku 
roka, ki je določen za svet zavoda, ravnatelj.« 
Doda se nov 2. odstavek 22. člena: 
“Po sprejetju sklepa na seji sveta zavoda, da se začenja 
postopek kandidiranja, predsednik sveta zavoda ali 
ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta zavoda, pisno obvesti 
ustanovitelja, zbor delavcev in predsednika sveta 
staršev, da se začenja postopek kandidiranja v svet 
zavoda.”. 
 

5. člen 
Spremeni se 25. člen, ki se glasi: 
“Voli se z glasovnicami osebno. Glasovnice so ločene 
glede na volilno telo, ki ga določa 1. odstavek 19.a člena. 
Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred 
imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje. 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več 
kandidatov iz posamezne enote (volilnega telesa) 
zavoda, kot jih je potrebno izvoliti. 
Volitve v posameznem volilnem telesu so veljavne, če se 
jih je udeležila več kot polovica delavcev posameznega 
volilnega telesa  zavoda z aktivno volilno pravico.” 

 
6. člen 

Doda se nov 26.a člen: 
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“Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev, 
tako da sta dva člana sveta zavoda predstavnika staršev 
iz šole in en član sveta zavoda predstavnik staršev iz 
enot vrtca.  
Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda 
predstavnikov staršev morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
Glasovanje vodi tričlanska volilna komisija, ki se imenuje 
izmed prisotnih članov sveta staršev z večino glasov 
prisotnih. 
Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se 
navedejo imena kandidatov iz šol (matična šola, 
podružnici) oziroma iz enot vrtca po abecednem redu 
priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o 
načinu glasovanja. Voli se tako, da se obkroži zaporedna 
številka pred imenom kandidata za člana sveta zavoda, 
za katerega se glasuje. 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
vseh članov sveta staršev. Za člane sveta zavoda so 
izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več 
kandidatov iz posamezne enote zavoda, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
Če sta dva ali več kandidatov iz iste organizacijske enote 
dobila enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če se 
situacija ponovi, se izvede žreb.”. 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 

Volitve in imenovanje članov sveta zavoda  za novi 
mandat se v delu volitev predstavnikov delavcev  zavoda 
izvedejo ponovno v skladu s tem odlokom. 

 
8. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
spremembah in  dopolnitvah Odlok o ustanovitvi vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca 
Preddvor sprejet na občinskih sejah obeh ustanoviteljev 
dne 21.12.2016. 

 
9. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor in Uradnem vestniku Občine 
Jezersko. 
 
 
Številka:    603-0001/09-odl232 
Preddvor,  27.12.2016 
   
 Miran Zadnikar 
 župan Občine Preddvor 
 
 

 

Številka: 030-0047/2016 
Jezersko,  5.1.2017 

 
 Jurij Rebolj 
 župan Občine Jezersko 

 

 

 

 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20, 

e:mail obcina.preddvor@siol.net - Id.št. SI77195108 - TRR 01295-0100006887 - 

Odgovorni urednik: Miran Zadnikar - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: 

Občina Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se 

upoštevajo 30 dni po izidu.  


