Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 24.3.2017
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA – 1. obravnava

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za družbene zadeve, Katarina Ambrožič

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji ___ seji dne _____, obravnava in sprejme v
prvi obravnavi naslednji:
PREDLOG ODLOKA
1. OBRAVNAVA

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
/ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP -2D, 47/15, 46/16 in 49/16) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji ____ seji
dne ________ sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO –
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
1. člen
V tretjem odstavku 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradni list RS št. 14/17) se:
besedilo v tretji alineji spremeni tako, da se glasi: »- sodeluje pri nastajanju predloga
programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem
načrtu,«
besedilo v sedmi alineji spremeni tako, da se glasi: »- voli predstavnike staršev v svet zavoda
in druge organe šole,«.

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Številka:02601-19/1996
Datum:
OBRAZLOŽITEV:

Na 21. seji občinskega sveta dne 9.3.2017 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, v katerem pa je v tretjem odstavku
29. člena, v tretji in sedmi alineji pomotoma izpadel del dikcije glede pristojnosti sveta staršev, kot jih
opredeljuje Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/. Glede na to, da smo nomotehnično
v odlok povzemali določila ZOFVI glede organov v svetu zavoda, se predlaga sprememba navedenih
alinej tretjega odstavka 29. člena odloka z dopolnitvijo manjkajočih pristojnosti.
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Besedilo člena, ki se spreminja
29. člen
(svet staršev)
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in
finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev 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. Na prvem sestanku
izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
(3) Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, da mnenje o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- voli predstavnike staršev v svet zavoda,
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

POROČILO ODBORA:
Na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Odlok o spremembi
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja
Ajdovščina in sprejel
mnenje, da se strinja z vsebino Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, zato predlaga, da ga občinski svet
v prvi obravnavi oziroma skrajšanem postopku sprejme.
Datum: 30. 3. 2017

PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, l. r.

