Številka: 9000-0001/2015
Datum: 18.03.2015

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna šola Deskle
PREDLAGATELJ: Svet jvnega zavoda Osnovna šola Deskle
PRIPRAVIL/A: Nives Prijatelj
PRAVNA OSNOVA: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
NAMEN: Uskladitev akta z zakonom
POROČEVALEC: Andrej Maffi, župan
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem
sklep:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Deskle - po hitrem postopku.

Andrej Maffi
župan

Priloga:
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Deskle z obrazložitvijo,
- mnenje Ministrstva za javno upravo

PREDLOG – HITRI POSTOPEK
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl.
US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 41., 53 a. in 59. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 2/15 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je
Občinski svet občine Kanal ob Soči na svoji ……. redni seji dne …..……. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Deskle
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradno glasilo Primorske
novice, št. 4/97, 39/05 in Uradni list RS, št. 4/08 in 37/10, v nadaljevanju: odlok) se v 22.
Členu:
-

spremeni tretji odstavek tako, da se črta besedi »ali razrešitvijo« in

-

doda osmi odstavek, ki se glasi: »Ravnatelja razreši svet zavoda v skladu z določbami
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
župan
Andrej Maffi
Obrazložitev:
Sveta zavoda Osnovna šola Deskle je opozoril na neskladje v veljavnem Odloku o
ustanovitvi javnega zavod Osnovna šola Deskle in predlagal, da se akt uskladi z zakonom.
Predlagal je tudi, da se obravnava in sprejme odlok o spremembam in dopolnitvah po
hitrem postopku.
V zvezi s predlogom smo naslovili vprašanje glede neskladja tudi na Ministrstvo za javno
upravo in prejeli sledeči odgovor (povzetek iz mnenja):
»Prejeli smo vaš dopis, v katerem ste navedli, da Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ
Deskle (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, št. 39/05 ter Uradni list RS, št. 4/08 in
37/10, v nadaljevanju: odlok) glede imenovanja in razrešitve ravnatelja določa, da mora
svet zavoda pred imenovanjem in razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in
vzgojiteljskega zbora, mnenje sveta staršev ter mnenje občine. Mnenje ni potrebno, če se
ravnatelj razreši na njegov predlog. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasujeta tajno.
Določbe v odloku se razlikujejo od vsebine 59. 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 in 57/12 - ZPCP-2D, v
nadaljevanju: ZOFVI), ki določa, da ravnatelja razreši svet javnega vrtca oziroma šole. Svet
mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati
možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in
organe iz drugega odstavka 53. a člena tega zakona, dijake ter študente. Svet obrazložen
predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za
mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi
ravnatelja obvesti ministrstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. Svet po prejemu
mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu
zakonom, ki ureja zavode.
Pri razrešitvi ravnatelja se torej organe iz drugega odstavka 53. a člena ZOFVI (vzgojiteljski
in učiteljski zbor, občina, svet staršev) ne povpraša za mnenje, temveč so o predlogu za
razrešitev le seznanjeni.
ZOFVI spada v resorno pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato
razlago določb tega zakona lahko poda le navedeno ministrstvo, vendar pa po našem
neobveznem mnenju ZOFVI v 53. a in 59. členu ne omogoča občini, da vprašanje
imenovanja in razrešitve ravnatelja uredi drugače, kot je v zakonu (določi strožje pogoje).
Že zakonodajalec je postopek imenovanja drugače uredil kot postopek razrešitve, pri čemer
je svetu šole dal avtonomno možnost predlaganja (ki mora biti obrazloženo) razrešitve
ravnatelja.
Na podlagi navedenega menimo, da je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Deskle v
neskladju z ZOFVI in bi ga bilo treba uskladiti tako, da se navede le to, da se glede
postopka imenovanja in razrešitve ravnatelja uporabljajo določbe ZOFVI. »
Spremenjen tretji odstavek 22. člena se glasi:
»Svet zavoda si mora pred imenovanjem ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in
vzgojiteljskega zbora in mnenje staršev ter mnenje občine. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o
mnenju za imenovanje glasujeta tajno.«
Predlagam, da občinski svet obravnava in sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle.
ŽUPAN
Andrej Maffi

