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Prva obravnava
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št.
6/02 in 25/02, Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo št.
20/96, v nadaljevanju: odlok) se beseda »varstva« nadomesti z besedo »izobraževanja«,
beseda »vzgojnovarstveni« pa nadomesti z besedo »vzgojno – izobraževalni«.
2. člen
V šesti alinei 2. člena se besedilo »Gradnikove brigade 35« nadomesti z besedilom
»Cankarjeva ulica 66«.
3. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost vrtca, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji
dejavnost:
- M 80.101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Vrtec lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
glavno dejavnost, vodene v standardni klasifikaciji pod šiframi:
- H 55.510
Dejavnost menz
- H 55.520
Priprava in dostava hrane (catering)
- I 60.230
Drug kopenski potniški promet
- K 70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
- K 74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
- K 74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
- M 80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.«
4. člen
Besedilo 8. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ga za
nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti
druge osebe.«
5. člen
V 9. členu se besedi »strokovni organi« nadomesti z besedama »strokovna organa«.
6. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod upravlja 9 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja
- 3 predstavniki delavcev zavoda
- 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah, tako da
imajo po enega predstavnika:
- strokovni delavci enot Centralni vrtec, Mojca, Najdihojca in Čriček,
- strokovni delavci enot Kurirček, Kekec in »Julka Pavletič«,
- administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Nihče ne more biti imenovan oziroma izvoljen za člana sveta več kot dvakrat
zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.«
7. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov«.
8. člen
12. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pristojnosti sveta zavoda določa zakon, drugi predpisi in splošni akti zavoda.«
9. člen
Besedilo 16. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna
komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo
imena kandidatov iz posameznih skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in
tehničnih delavcev iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, po abecednem redu
priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere
se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje
volilca ali če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico.«
10. člen
V drugem odstavku 17. člena se število »11.« nadomesti s številom »10.«
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki
ga objavi na oglasnem mestu v roku 5 dni od dneva volitev.«
11. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj opravlja naloge, ki jih določa zakon, drugi predpisi in splošni akti zavoda.«
12. člen
Spremeni se besedilo 21. člena, ki se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Trajanje mandata, postopek imenovanja in razrešitev ravnatelja določa zakon.«
13. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
14. člen
Besedilo 23. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Postopek imenovanja in razrešitev pomočnika ravnatelja določa zakon.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki jih določa zakon, drugi predpisi in splošni akti
zavoda.«
15. člen
Besedilo 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Enoto javnega vrtca vodi vodja enote.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Postopek imenovanja in razrešitev vodje enote vrtca določa zakon.
Vodja enote vrtca opravlja naloge, ki jih določa zakon, drugi predpisi in splošni akti
zavoda.«
16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.«
17. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pristojnosti sveta staršev določa zakon, drugi predpisi in splošni akti zavoda.«

18. člen
Črta se 29. člen.
19. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta beseda » knjižničarski«.
V prvem in drugem odstavku se beseda« vzgojnovarstveno« nadomesti z besedo
»vzgojno – izobraževalno«.
20. člen
Prvi odstavek 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic
delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
21. člen
Prvi odstavek 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
- sredstev ustanovitelja,
- javnih sredstev,
- plačil staršev,
- prodaje storitev in blaga na trgu
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«
22. člen
V drugem odstavku 35. člena se beseda« vzgojnovarstvenega« nadomesti z besedo
»vzgojno – izobraževalnega«, beseda »varstva« pa se nadomesti z besedo
»izobraževanja«.
23. člen
V drugem odstavku 36. člena se črta besedi »družbenega nadzora«.
24. člen
Drugi odstavek 39. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Svet zavoda sprejema splošne akte za katere je pristojen po zakonu ali drugih
predpisih, vse ostale pa sprejema ravnatelj.«
25. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem
odlokom konstituira nov svet. Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev
zavoda se izvedejo najkasneje do 31.12.2007.
26. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-3/07-06
Nova Gorica,
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Obrazložitev
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (v
nadaljevanju: odlok):
Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka je sprejetje Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F)
(Uradni list RS, št. 129/06), ki v prehodnih določbah določa, da mora ustanovitelj javnih
vrtcev in šol uskladiti akte o ustanovitvi v skladu z določbami tega zakona najkasneje v
roku 18 mesecev po njegovi uveljavitvi. Zakon je začel veljati 27.12.2006.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Usklajenost Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica z določili Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 16/07).
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07).
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Odlok bo usklajen z veljavnim Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07).
Poglavitne spremembe so:
- uskladi se sestava sveta zavoda tako, da se zmanjša število predstavnikov delavcev,
kar pomeni, da bodo vsi predstavniki (ustanovitelj, delavci, starši) imeli po tri
predstavnike,
- razširijo in uskladijo se dejavnosti skladno z veljavno standardno klasifikacijo,
- uskladi se postopek za imenovanje in razrešitev ravnatelja,
- uskladi se sedež – naslov enote vrtca Kekec,
- uskladi se besedilo z veljavno zakonodajo.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Ob sprejetju predlaganega odloka ne bodo za Mestno občino Nova Gorica nastale
nikakršne materialne obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F) (Uradni list RS, št. 129/06), so
spremembe in dopolnitve odloka potrebne.
Glede na to, da so predlagane spremembe in dopolnitve usklajene s predpisi,
predlagamo Mestnemu svetu, da v primeru, da na predloge sprememb in dopolnitev
odloka v prvi obravnavi ne bo pripomb oz. bodo le-te takšne narave, da jih je možno takoj
uskladiti na isti seji, nadaljuje z drugo obravnavo predloga odloka in ga sprejme.
Številka: 007-3/07-06
Datum: 06.06.2007
Pripravili:
Metka Gorjup, v.d. načelnika
Majda Stepančič, svetovalka za šolstvo in otroško varstvo
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