
Na podlagi 3. in 8. alena Zakona o zavodih (Uradni list RS,5t. 12/91 s spremembami), 40. in 41. alena

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS,5t. 15/07 - UPB s

spremembami), f . in 11. alena Uredbe o merilih za obllkovanje javne mreie osnovnih 5ol, javne mre:e

osnovnih 5ol in zavodov za vzgoio in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javne mreie glasbenih 5ol (Uradni list RS, it. 16/98 s spremembami), 29. tlena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list R5, it.94/07 - UPB s spremembami) ter na podlagi 16. Elena Statuta Obfine

Metlika (Uradni list RS, 5t. 79116), je obainski svet Obaine Metlika na svoji 17. redni seii dne 23.6.2027

spreje I

SKLEP

Obdinski svet Obtine Metlika sprejme Odlok o ustanovitvi iavnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda

Osnovna Sola Podzemelj.
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ODLOK O USTANOVTTVI JAVNEGA VZGOJNO-TZOBRAZEVALNEGA ZAVODA

osNovNA 5ou poozerueu

t. uvoDNE DoLoCBE

1. tlen
(sploino dolotbo)

S tem odlokom Obaina Metlika, s sedeiem Mestni trg 24, Metlika (v nadaljevanju: ustanovitelj)

ustanavlja na podrofju osnovnega Solstva javni vzgojno-izobraZevalni zavod Osnovna iola Podzemelj

(v nadaljevanju: zavod). Zavod je vpisan v sodni register pri Okroznem sodiitu v Novem mestu na

re8istrskem vloiku 5t. 1/58/00. Vpisan je tudi v razvid izvaialcev javnoveljavnih programov vzgoje in

izobraievanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 5olstvo.

2. ilen
(spolna slovniino obliko)

V tem odloku uporabljeni izrazi v moski slovnitni obliki so zapisani kot nevtralni izrazi za moSko in

iensko slovniEno obliko.

3. ilen
(vsebino odloko)

5 tem odlokom se ureja:

ime in sedei ustanovitelja,

ime in sedei zavoda in dejavnosti zavoda,

organizacija zavoda,

dolotbe o organih zavoda,

naiin zagotavljanja sredstev za delo zavoda,

naEin razpolaganja s preseiki,

pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,

dolo.be o odgovornosti ustanovitelia za obveznosti zavoda,

medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem,
druge doloEbe, v skladu z zakonom.

Druge medseboine odnose, pravice in obveznosti, ki niso urejene s tem odlokom, zavod ureja z

neposrednimi pogodbami.
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Na podlagi 3. In S. alena Zakona o zavodih (Uradni list RS,5t. 12191 s spremembami), 40. in 41. alena

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS,6t. f6/07 - UpB s

spremembami),9. in 11. Elena Uredbe o merilih za oblikovanle javne mreZe osnovnih 5ol, iavne
mreie osnovnih 5ol in zavodov za vzgojo in izobraievanje otrok In mladostnikov s posebnimi

potrebami ter javne mreie glasbenih iol (Uradni list RS, 5t. 15/98 s spremembami), 29. dlena Zakona

o lokalni samoupravi (Uradni list RS, it. 94/07 - UPB s spremembami) ter na podlagi 16. alena Statuta
Obaine Metlika (Uradni list RS, 5t. 79116), je Obtinski svet Obaine Metlika na svoji 17. redni seji dne

23. 5. 2021 sprejel



Zavod posluje pod imenom:

Sedei zavoda:

SkrajSano ime zavoda:

II. STATUSNE DOLO.BE

4. tlen
(ime in sedei zovodo)

Osnovna Sola Podzemeli

Podzemeli 11a, 8332 Gradac

05 Podzemeli

5. ilen
(provni stotus zovoda)

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odBovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoienjem, s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom ter v okviru dejavnosti, za

katere ie ustanovljen.

6. ilen
(peiot)

Zavod ima in uporablja peaat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike

Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano besedilo >>Osnovno iolo Podzemelj<<, pod grbom pa napis

>Podzemelj<.

Zavod ima in uporablja tudi peaat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot petat iz prvega

odstavka tega alena.

Stevilo posameznih peaatov, njihovo uporabo, naEin varovanja in unitevanja ter delavce, ki so zanje

odgovorni, doloai ravnatelj.

7. ilen
( zo sto po n je, p re dstov I j o n je i n pod p i sov o n j e )

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev,

razen za nakup in prodajo nepremidnin.

8. ilen

Uovne listine)

Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom in na obrazcih, ki jih doloii minister, pristojen za vzgojo

in izobraievanje.
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Ravnatelj lahko za opravljan.je posameznih naloB iz svoje pristoinosti in za nadomeidanje v fasu

odsotnosti pisno pooblasti drugega delavca zavoda.



9. Elen

(obmoije zodovoljevonjo vzgojno-izobro1evolnih potreb - iolski okolii)

Zavod s svojo deiavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovno5olskem izobraievanju, s tem da imajo

starli pravico vpisati otroka v zavod iz naslednjih krajevnih skupnosti: Dobravice, Gradac, Krasinac in

Podzemelj.

V iziemnih primerih ter v skladu z zakonom in v soglasju z ustanoviteljem, se Solski okoli5 lahko

spremeni zaradi ustreznej5ega in racionalnejiega dela osnovnih 5olv obiini.

Otroka oziroma utenca iz drugega Solskega okoliia lahko zavod vpiSe v 5olo,6e:

- s tem ni krsena, Blede na zmogljivost sole, primarna pravica drugih starSev, da vpiSejo otroka v

iolo v svojem iolskem okoliSu,

- to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavliania novih prostorov in

- se v 5oli, v Solskem okoli5u, v katerem otrok ali uienec prebiva, ne zmanjsa Stevilo uiencev

oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa Sole ali nieno ukinitev.

Zavod mora pred prepisom otroka oziroma pred vpisom utenca iz drugega okoliSa pridobiti mnenje

Sole v Solskem okoliSu, v katerem ufenec prebiva.

III. DEJAVNOST ZAVODA

Osnovna dejavnost zavoda Steje za javno sluibo, katere izvajanie je v javnem interesu in obsega

proBram osnovno5olskega izobraievanja. Zavod je umelten v javno mreio osnovnih iol.

11. tlen
(osnovne dejovnosti)

Zavod v sklopu javne sluibe opravlja naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):

izvaja javno veUavne vzgojno-izobraievalne programe osnovne 50le,

zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami,

izvaja svetovalne storitve in obravnave za uaitelje in starse,

organizira in izvaja strokovno izobraZevanje in izpopolnjevanie strokovnih delavcev,

orBanizira in izvaja izobraievanja za starse,

izvaja varstvo otrok in mladostnikov ter poaitni5ke aktivnosti,

organizira prostovoljno delo in usposabljanje uaencev,

pripravlja Solsko prehrano,

upravlja z obiekti in s prostori, kijih ima v upravljanju,

upravlja s premifnim premoienjem in

izvaja ostale naloge, kijih je mogoae Steti za osnovne, skladno s predpisi.

70. ilen
(jovni interes)



12. ilen
(druge dejovnosti)

Poleg osnovnih dejavnosti lz prejiniega Elena tega odloka lahko zavod opravlja tudi druge dopolnilne

dejavnosti, ki podpirajo izvajanje osnovnih deiavnosti in se financirajo izkljuEno iz neiavnih virov, in

sicer:

- pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraievanj, seminarjev, predavanj, delavnic,

okroglih miz in sredanj,

- organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,

- izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na podrotju druiboslovja in humanistike,

- opravlja zaloiniSke dejavnosti,

- izvaja priloZnostno zbiranje prispevkov za potrebe uaencev in zaposlenih,

- izvaia priloinostno prodajo izdelkov uiencev in zaposlenih,

- pripravlia in dostavlia hrano kot trino dejavnost v omejenem obsegu,

- izdaja zvoEne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,

- izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega
podroaja in

- opravlja ostale dejavnosti, ki jih je moa uvrstiti med registrirane dejavnosti in pomeniio

nadgradnjo osnovnim dejavnostim.

Druge dejavnosti zavod opravlja v manjsem obsegu, z njimi pa dopolnjuje in izboljiuje ponudbo

vzgojno izobraievalnega dela in prispeva k popolnejSemu izkoristanju zmogljivosti, ki se uporabljajo
za opravljanje vplsanih registriranih dejavnosti.

73. ilen
(rozmejevonje jovne in trine dejovnosti)

Ne glede na doloibe 11. in l2. alena tega odloka se pri razmejevanju javne in trrne dejavnosti izhaja

iz vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja podrotje izobraievanja in vzgoje ter iz zakona, ki ureja Solsko

preh ra no.

Zupan za potrebe razmejevanja javne in trrne dejavnosti zavoda izda sklep, s katerim se posamezne

dejavnosti podrobneje opredelijo.

74. tlen
(sto n d o r d n o k I o s ifi koc ij o de j ovn osti )

Glavna dejavnost zavoda je:

- P/85.200 - osnovnoSolsko izobraievanje.

Poleg glavne dejavnosti zavod opravlja ie druge dejavnosti, ki se razvrifaio v skladu z Uredbo o
standardni klasifikaciji delavnosti (Uradni list RS, it. 69/07 in 17 /O8l v naslednje podrazrede

standardne klasifi kacije dejavnosti:

- D35.119 Druga proizvodnja elektriEne energije

- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trinicah z drugim blagom

- G47.990 Druga trgovina na drobno zunal prodaialn, stojnic in trinic
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H49.391 Medkrajevni in drug cestnl potniski promet

J58.110 lzdajanje knjig

J58.140 lzdajanje revij in druge periodlke

J58.190 Drugo zaloZniStvo

158.200 Oddajanje in obratovanie lastnih ali najetih nepremiEnin

M55.210 Priprava in dostava hrane

M74.900 Drugje nerazvrSaene strokovne in tehniane dejavnosti

M85.590 Drugo izobraievanje (otrok)

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniSke dejavnosti

N77.11 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sreianj

N82.990 Drugje nerazvrSiene spremljajode dejavnosti za poslovanje

P85.590 Dru8je nerazvrlteno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P85.500 PomoZne dejavnosti za izobraievanje

Q88.910 Dnevno varstvo otrok

R90.010 Umetniiko uprizarjanje

R91.011 Dejavnost knjiinic

R93.110 Obratovan.ie iportnih objektov

R93.190 Druge Sportne dejavnosti

R93.299 Drugje nerazvri.ene dejavnosti za prosti aas

595.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvriEene.

75. ilen
(nove dejovnosti)

Zavod ne sme zaieti opravljati nove dejavnosti all spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez

soglasja ustanovitelia.

IV. NOTRANJA ORGANIZACUA ZAVODA

16. tlen
(notronje orgo nizocijske e note )

Zavod je devet-razredna osnovna Sola in izvaja program osnovnoSolskega izobraievanja, kot je
predpisan s strani ministrswa, pristojnega za izobraievanje.

Ustanoviteli si pridruiuje pravico, da enostransko s sklepom odloii, da se posamezne spremljajoie
dejavnosti (kot so radunovodstvo, pravno-kad rovske dejavnosti, organiziranie prehrane, vzdrievanje
in iiStenje prostorov ter podobno) za zavod izvajajo v okviru sluib ustanovitelja.
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Podrobneie se notranja organizacija uredi z aktom o notranji organizaciji.



17. tlen
(knjiinica in uibeniiki sklod)

Zavod ima knjiinico. Knjiinica zbira knjiiniino gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in

izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraievalnega dela

v zavodu.

Zavod ustanovi udbeniSki sklad, tigar upravljanje doloii minister.

V. ORGANI ZAVODA

18. ilen
(orgoni zovodo)

Organi zavoda so:

- svet zavoda,

- ravnatelj,

- strokovniorgani zavoda in

- svet starsev.

1. svet zavoda

19. ilen
(pristoj nosti sveto zovoda )

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

- sprejema sploine akte zavoda, razen ie ni s tem odlokom ali s podrodnimi predpisi dolodeno

drugafe,

- imenuje in razre5uje ravnatelja,

- sprejema program razvoja zavoda,

- sprejema letni delovni nairt in poroailo o njegovi uresniiiwi,

- doloia finanini nafrt,

- sprejema letno poroEilo ter zakljutni rafun,

- seznanja se s periodiEnimi (polletnimi) poroaili,

- sprejema letno porodilo o samoevalvaciji zavoda,

- odloia o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

- obravnava poroiila o vzgorni in izobraievalni problematiki,

- odloEa o pritoZbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega

razmeria,

- sprejema program razreievanja preseinih delavcev,

- obravnava zadeve, ki mu jih predloii uaiteljski zbor, Solska inspekcija, reprezentativni sindikat

zaposlenih, svet stariev, skupnost utencev,

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisiio,

- predlaga ustanoviteliu spremembo ali razsiritev deiavnosti,

- odloia o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
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daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenia o posameznih vprasanjih,

imenuje predstavnike zavoda v drugih asociaciiah in

opravlja druge naloge, dolodene z zakonom ter tem odlokom.

20. elen

(sestovo in mondot sveto zovodo)

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki

starSev in Steje 11 Elanov, in sicer:

- 3 predstavniki ustanoviteua,

- 5 predstavnikov delavcev zavoda in

- 3 predstavniki starsev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje obainski svet izmed obaanov obaine Metlika.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih voliwah, po postopku in

na naiin, ki ga doloaata vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja

ter ta odlok. Predstavnike delavcev se voli na naslednji natin:

- 4 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev osnovne Sole in

- l predstavnika izmed upravno-administrativnih in tehniinih delavcev zavoda.

Predstavnike stariev v svet zavoda izvolijo starsi na svetu starSev. Voliwe so javne. Lahko so tudi

tajne, ae se tako odloii vei kot polovica prisotnih predstavnikov stariev.

elani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta. Prvo sejo sveta

zavoda v novi sestavi sklite dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 21 dni po izvolitvi
oziroma imenovanju veEine alanov sveta zavoda. Ce prve seje ne more sklicati dosedanji predsednik,

jo sklide ravnatelj.

Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dotedanii predsednik sveta zavoda. Svet zavoda

se konstituira, ko je izvoljena oziroma imenovana vetina predstavnikov in izvoljen predsednik sveta

zavoda. Od tega dneva zaane teai mandat tlanov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta

zavoda opravlja naloge sveta zavoda dotedanii svet zavoda.

27. ilen
(volitve predstovnikov delovcev v svet zovodo)

Svet zavoda razpise voliwe predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najvee 90 in naimanj GO

dni pred iztekom mandatne dobe. Voliwe se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta
zavoda. 5 sklepom o razpisu volitev se doloai dan volitev, Stevilo Elanov sveta zavoda, ki se volijo in
imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.

Clani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za Stiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma
izvoljeni. Mandat predstavnikov starsev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
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Volilna komisija vodi postopek volitev alanov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno

komisUo sestavl.iajo predsednik in dva ilana ter njihovi namestniki. Clani volilne komisije in njihovi

namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za Elane sveta zavoda.

Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

Kandidati za alane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo loieno za

predstavnike izmed strokovnih delavcev in upravno-administrativnih in tehnitnih delavcev, skladno s

tretjim odstavkom 20. dlena tega odloka. Pravico predla8ati kandidate za alane sveta zavoda, ki so

predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlog

kandidata za alane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis

predlagatelja, prilozeno mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predloiijo

volilni komisiii v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.

Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko

kandidatov se voli. Za ilana sveta zavoda so, upo5tevajoi tretji odstavek 20. dlena tega odloka,

izvoljeni tlsti kandidati, ki so dobili na,vefje itevilo glasov.

ee sta dva ali vea kandidatov dobila enako Stevilo glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljso delovno dobo v

zavodu. ae niti na ta natin ni mogo.e ugotoviti, kdo je izvoljen za Elana weta zavoda, se kandidata

izvoli s pomoaio ireba.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogofe ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.

Neveljavna ie tudi glasovnica, Ee je volivec glasoval za vea kandidatov kot jlh ie treba izvoliti. Volitve

so veljavne, ie se iih ie udeleZila vea kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico. O

poteku volitev na voliSaih se piSe zapisnik, volilna komisija pa izdela poroiilo o rezultatih volitev, ki ga

objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak natin kot razpis volitev.

Ne glede na doloibe prvega in tretjega odstavka tega alena svet zavoda v primeru nadomestnih

volitev predstavnikov delavcev voliNe razpise najkasneie 30 dni po prenehanju mandata

predstavnika delavcev, voliwe pa morajo biti izvedene najkasneje 50 dnl od razpisa volitev. Predlogi

kandidatur se predloiijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu nadomestnih volitev.

22. ilen
(volitve predstovnikov storiev v svet zovodo)

Volitve predstavnikov stariev v svet zavoda razpiSe svet stariev najkasneje 50 dni pred iztekom

mandata imenovanih predstavnikov. Kandidate za alane sveta zavoda, ki so predstavniki stariev, ima

pravico predlagati vsak sta15. Svet stariev ob.iavi poziv za podaio predlogov kandidatov za

predstavnike stariev v svetu zavoda na spletni strani in oglasni deski zavoda najmani 14 dni pred
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Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami

osebno. Vsak delavec ima en glas. Volilna komisUa lahko doloti, da delavci, ki bodo odsotni na dan

volitev, volijo pred tem dnem in dolodi dan predaasnih volitev.



volitvami. Predlog kandidata za alane sveta zavoda, ki so predstavniki stariev, mora biti pisen,

vsebovati mora podpis predlagatelja, priloieno mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.

Na seji sveta starsev, na kateri se opraviio voliwe, mora biti prisotna najmanj polovica alanov sveta

starsev. Javne voliwe se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem

oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za dlane sveta zavoda po abecednem redu
priimkov in Stevilo kandidatov, ki se jih voli.

Za alana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili najveaje Stevilo glasov. ee sta dva ali vea

kandidatov dobila enako itevilo glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v niijem razredu. ee niti na ta
nafin ni mogode ugotoviti, kdo je izvoljen za alana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomoijo ireba.

23. ilen
(prediosno prenehonje mondoto ebnov sveta zovodo)

Predstavniku starsev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni vei vkljuden v zavod. Predstavniku
delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko je
imenovan na funkcijo, ki ni zdruilliva s alanstvom v svetu zavoda.

Odstop dlana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik stariev, udinkuje, ko svet
zavoda prejme pisno izjavo Elana sveta o odstopu.

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se zaane na podlagi pisne zahteve
najmani 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, ie gre za ilana
sveta zavoda, ki ga je predlagal sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika stariev v svetu zavoda se
zadne na predlog najmanj treh ilanov sveta starsev.

Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazloiitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. predlog

mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloii volilni komisiji
(fe gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta starSev (ae gre za

predstavnika stariev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno
popoln predlog se uvrsti na sejo sveta stariev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku
30 dni od dneva preiema popolnega predloga; ie je popoln predlog za odpoklic prejet v aasu poletnih
poiitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od zaaetka Solskega teta.

Predlog za odpoklic mora biti vroaen alanu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, naimanj g

dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. elan sveta zavoda, za katerega se
predlaga odpoklic, ima pravico, da se izjasni glede predloga. Na seji sveta stariev oziroma sestanku
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elanu weta zavoda preneha mandat v wetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan
oziroma ianoljen, Ee:

- iz8ubi pravico biti volien oziroma imenovan v wet zavoda,

- umre,

- odstopi ali

- je odpoklican ali razreSen.



delavcev, ki je blla sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi
glasovanje o odpoklicu.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, Ee je za odpokllc glasovala vedina delavcev

zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik starsev v svetu zavoda ie
odpoklican, ie je za odpoklic glasovala veiina vseh dlanov sveta stariev.

Za razreiitev in odstop predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda se uporabljajo predpisi organa

ustanovitelja, ki je imenoval alana v svet zavoda. Ce alanu sveta zavoda preddasno preneha mandat

po tem dlenu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni alan po istem

postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen ilan, ki mu je prenehal mandat.

24. ilen
(odloconje in podrobnejia ureditev delovonjo sveto zovodo)

Svet odloaa z veEino glasov vseh Elanov, ae ni z zakonom drugade doloEeno. Naain dela

uresniEevanja pravic ter dolZnosti alanov sveta zavoda doloEi svet zavoda s poslovnikom.

Poslovnik dela sveta zavoda se objavi na spletni strani zavoda.

rn nacrn

2. Ravnatel,

25. ilen
(rovnotelj zovodo)

Pedagolkivodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj

Ravnatelj organizira, naartuie, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter ie

odgovoren za zakonito poslovanie ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je

odgovoren za strokovnost dela zavoda. Mandat ravnatelja traia pet let in je po preteku te dobe lahko

ponovno imenovan.

26. ilen
( p ri stoj n osti rcv n ote lj o )

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, naErtuje in vodi delo zavoda,

- pripravlia program rawoja zavoda,

- pripravlja predlog letnega delovnega naarta in ie odgovoren za njegovo izvedbo,

- pripravlja finantni naart in letno porodilo zavoda,

- je odgovoren za uresniievanje pravic in dolinosti uaencev,

- vodi delo uiiteljskega zbora,

- oblikuje predlog nadstandardnih programov,

- spodbuia strokovno izobraievanje in izpopolnievanie strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,

- prisosNuie pri vzgojno-izobraZevalnem delu uaiteljev, spremlia niihovo delo in jim svetuje,
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predlaga napredovanie strokovnih delavcev v nazive in odloEa o napredovanju delavcev v
platilne razrede,

ugotavlia obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,

spremlia delo svetovalne sluibe,

skrbi za sodelovanje zavoda s starsi (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja),

obvelia starle o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti uiencev,
spodbuja in spremlja delo skupnostl uaencev,

odloaa o vzgoinih ukrepih,

zagotavlja izvrsevanje odlodb driavnih organov,

doloda sistemizacijo delovnih mest,

odloda o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

skrbi za sodelovanje z zdravstveno sluZbo,

je odgovoren za zagotavljanje in ugotavlianje kakovosti s samoevalvaciio in pripravo letnega
porodila o samoevalvaciji zavoda,

opravi prvi sklic sveta starsev,

izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
poroEa ustanoviteuu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
imenuje in razre5uje svoje pomotnike in
opravlja druge naloge, doloEene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

27. ilen
( i m e n ovo nj e rov n ote lj o )

Mandat ravnatelja traja 5 let.

Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega

obvelianja in na spletni strani ustanovitelja.

svet mora pred odloaitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
pridobiti:

- mnenje uiiteljskega zbora,

- mnenje lokalne skupnosti, na obmoiju katere ima iola sedei in
- mnenje sveta starsev.

ee lokalna skupnost in drugi organi ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaproieni,
lahko svet zavoda o izbiri odloai brez tega mnenja.
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Ravnatelja imenuje svet zavoda.

Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazloien
predlog za imenovanje v mnenje.

de minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zani zapro5en, lahko svet odloai o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.



Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz preriniega odstavka svet odloii o imenovanju

ravnatelja s sklepom. O odloaiwi obvesti vse pruavljene kandidate. zoper odloaitev weta je moino

sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureia zavode.

Ravnatelja razreii svet zavoda

Svet zavoda je dolian razresiti ravnatelja:

- ie sam zahteva razreiitev,

- Ee nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno

razmerie po samem zakonu,

- Ee pri svoiem delu ne ravna po predpisih in sploSnih aktlh zavoda ali neutemeljeno ne izvrsuje

sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

- ae s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroai zavodu vearo Skodo ali ie zanemarja ali

malomarno opravlja svoie dolinosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale huiie motnje pri

opravuanju deiavnosti zavoda ali

- 6e nastopijo okolilaine, ki so razlog za razrelitev na podlagi drugih zakonov.

Svet zavoda s predlogom za razreSitev ravnatelja seznani lokalno skupnost, uaiteljski zbor in svet

stariev.

Svet zavoda obrazloien predlog za razresitev ravnatel.la posreduie v mnenje ministru. Za mnenje

ministra ni treba zaprositi, Ee se ravnatelja razreii na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o

razresitvi ravnatelja obvesti zgolj pristojno ministrstvo. ee minister ne da mnenja v 30 dneh od

dneva, ko ie bil zanj zaprosen, lahko svet zavoda odloii o razreiitvi ravnatel.ia brez tega mnenja. svet

zavoda po prejemu mnenla ministra oziroma po preteku roka iz prejSnjega odstavka odloai o

razreSiwi s sklepom in ga vroii ravnatelju.

Zoper sklep o razresitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, ae meni, da je bil krien za

razreiitev doloteni postopek in da ie ta krsitev lahko blstveno vplivala na odloiitev ali da niso podani

razlogi za razreiitev. Zahteva za sodno varstvo se vloii v petnajstih dneh po prejemu sklepa o

razreSiwi pri sodiStu, pristojnem za delovne spore.

29. tlen
(imenovo nje vriilco dolinosti ravnote lio )

28. ilen
( ro z re i itev rovn ote lj o )

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razresitvi seznaniti ravnatelja z radogi za razresitev in mu

dati moznost, da se o njih izjavi.
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30. ilen

@omoenik rovnoteljo)

Za pomoEnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnju.ie pogoje za ravnatelja, razen Sole za

ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomofnika ravnatelja se imenuje na podlagiiavnega razpisa,

razen de ravnatelj imenuje pomoanika izmed strokovnih delavcev zavoda. Pomotnik ravnatelja

opravlja naloge, ki mu jih doloai ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji. Ravnatelj

lahko razreii pomoanika ravnatelja. Pred razreSiwi.io mora ravnateu z razlogi za razre5itev seznaniti

pomoanika in uEiteljski zbor.

3. Strokovni organi zavoda

i1. tlen
(strokovni orgoni zovodo)

Strokovni organi zavoda so

- ualteljski zbor,

- oddelEni uaiteljski zbor,

- razrednik in

- strokovni aktivi.

32. ilen
(uiiteljski zbor)

Uaiteljski zbor sestavljaio strokovni delavci zavoda. Uiiteljski zbor:

- obravnava in odloEa o strokovnih vpra5anjih, povezanih z vzgojno-izobraievalnim delom,

- daje mnenje o letnem delovnem nadrtu,

- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

- odloia o posodobiwah programov vzgoie in izobraievanja in njihovi izvedbiv skladu s predpisi,

- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

- odlota o vzBojnih ukrepih in

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. ilen
(oddelini uiiteljski zbor)

Oddelani uaiteliski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgolno-izobraievalno delo v
posameznem oddelku. Oddeldni uiiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraievalno problematiko v
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ee ravnatelju prediasno preneha mandat oziroma, de nih.e izmed prijavljenih kandidatov za

ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vrsilca dolinosti ravnatelra skladno z zakonom.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti imenuje pomoanika ravnatelja,

ae je tako predvideno z normativi, ki vel.jajo za osnovne 5ole.



oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi uEenci in s tistimi, ki teije napredujejo, odloia o
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik vodi delo oddel.nega uaiteljskega zbora, analizira vzgojne in udne rezultate oddelka, skrbi

za reSevan.je vzgojnih in u.nih problemov posameznih udencev, sodeluje s starSi in Solsko svetovalno

sluibo, odloia o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

i5. tlen
(strokovni oktiv)

Strokovne aktive v zavodu sestavljaio uaitelii istega predmeta oziroma predmetnih podrofij.

Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega podrodla, usklaluje

merila za ocenjevanje, daje uaiteljskemu zboru predloge za izboljianje vzgojno-lzobraZevalnega dela,

obravnava pripombe starlev in uaencev ter opravlia druge strokovne naloge, doloaene z letnim

delovnim naartom.

4. Svet stariev

36. ilen
(svet storiev)

Za organizirano uresniaevanje interesa star5ev se v zavodu oblikuje svet stariev. Tehnidno in finantno
podporo za delovanje sveta starsev zaBotavlia zavod. Svet stariev je sestavljen tako, da ima v njem

vsak oddelek Sole po enega predstavnika, kiga starii izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Mandat alanov sveta stariev je vezan na status otroka v oddelku, ki ga stars predstavlja.

Prvi sklic sveta starsev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet stariev predsednika in

namestnika. Svet starsev ima pristojnosti, skladno z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

svet starsev:

- predlaganadstandardneprograme,

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storiwah,

- daje mnenie o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem naErtu,

- razpravlja o poroailih ravnatelja o vzgojno-izobrazevalni problematiki,

- obravnava pritoibe starlev v zvezi z vzgojno-izobraievalnim delom,

- voli predstavnike stariev v svet zavoda in

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

vt. zAPoStENt v zAvoDU

37. ebn
(zoposleni v zovodu)

74

34. ilen
(rozrednik)



Ravnatelj lahko imenuje pomoanika ravnateua na naain in pod pogoii, kot jih dolodajo podroEni

normativi.

Strokovni delavci v zavodu so uaitelj, vzgoiiteli, svetovalni delavec, kniiiniaar, laborant, specialni
pedagog, organizator prehrane in drugi strokovni delavci.

Vse obveznosti in pravice zaposlenih so urejene z zakoni in kolektivno pogodbo.

VII. SREDSWA ZA DELO ZAVODA

i8. ilen
(premoienje v uprovljonju zovodo)

Zavod upravlja s finandnim in swarnim premoienjem, ki je last ustanovitelja. Finanino premoienje
so denarna sredswa, terjawe in drugi doliniski vrednostni papirji. Stvarno premoienje so premiinine
in nepremianine.

Zavod upravlja s finaninim premoienjem, kije evidentirano v njegovih poslovnih knjigah.

Zavod upravlja z naslednjim nepremianim premo:enjem, kije last Obaine Metlika:

- del parcele it.523/2k. o. 1519 Podzemelj (tD 4954050) s pripadajoio stavbo St. 137,

- parcela 5t.518/2 k. o. 1519 Podzemelj (lD 3662790),

- parcela 8t.522/a k. o.1519 Podzemelj (lD 3830454),

- parcela 5t.524 k. o. 1519 Podzemelj (lD 1311373).

Ne glede na doloibo prejinjega odstavka, lahko obEina s sklepom iupana:
- svojo nepremiinino kadarkoli izvzame iz upravljanja zavodu ali
- na zavod prenese v upravljanje tudi druge nepremianine, a le pod pogojem, da zavodu zagotovi

potrebna finanana sredstva ter druge pogoje za upravljanje.

39. ilen
(prihodki od uprovljonjo s stvornim premo1enjem)

Vsi prihodki, ki jih zavod ustvari z oddajanjem ali uporabo stvarnega premoZenja, navedenega v
prejsnjem rlenu, so prihodki obiine, ki ie lastnica premoienja. Ne glede na navedeno se lahko obdina
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Vsi ostali zaposleni so strokovno-tehniani delavci.

Vsi zaposleni morajo imeti ustrezno izobrazbo in izpolnjevati ostale pogoje za zaposlitev v zavodu,

skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter veljavnim aktom o sistemizaciji

delovnih mest v javnem zavodu.

Zavod upravlja s premianim premo:enjem, ki ie evidentirano v registru osnovnih sredstev zavoda.



in zavod dogovorita, da se ta sredstva vrnejo zavodu, ki pa mora zaBotoviti, da se bodo sredswa

namenila za nakup ali vzdrievanre swarnega premoZenja te iste obaine.

40. ilen
(provilo u provljo njo s premoie njem )

zavod mora pri upravlianju s

transparentnosti.

premoienjem spoStovati naaela zakonitosti, smotrnosti in

O odpisu osnovnih sredstev, katerega nabavna vrednost je bila enaka ali viSja od 1.000,00 EUR in so

bila pridobljena iz sredstev ustanovitelja, v imenu ustanovitelja odloaa iupan. O vseh ostalih odpisih

stvarnega premoienja odloaa svet zavoda.

47. ilen
(sredstvo zo delo zovodo)

Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:

- iz sredstev driavnega proraauna,

- iz sredstev ustanovitelja in drugih javnlh sredstev,

- iz prispevkov starsev in uEencev v Solski sklad,

- s prodajo storitev in izdelkov ter

- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

lz drZavnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi.

Zavod je dolian uporabljati sredsNa v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrievanje nepremidnin zagotavl.ia ustanovitelj. Ta zagotavlja

sredswa na osnovi sprejetega programa za investicije in opremo ter plaie in materialne stro5ke,

investicijsko vzdrievanje in za druge obveznosti, doloaene z zakonom in tem odlokom iz obdinskega

proraiuna. Zagotavljanje sredstev obiine se uredi s pogodbo med zavodom in obiino Po sprejetju

proraiuna obiine za tekoae leto.

Ustanovitelj si pridruiuje pravico, da naroii revizi.io, s katero se preveri namenskost porabe

proraEunskih sredstev ter zakonitost poslovanja zavoda.

42. ilen
(prispevki)

Zavod ne more pridobivati sredstev iz prispevkov utencev za izvajan.ie javno veuavnih programov, ki

se financirajo iz proraiunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako doloaeno z zakonom in za
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O odpisu teriatev, ki jih iz kakr5negakoli razloga ni smiselno ali mogote izterjati po pravilih zakona, ki

ureia izvrsbo, odloaa svet zavoda, de viSina terjawe, ki se odpisuje, ne presega 500,00 EUR na

posamezneBa poslovnega partnerja. O vseh ostalih odpisih teriatev odlota Zupan v imenu

ustanovitelja.



storitve, ki po izobraievalnem programu niso obvezne ali presegaio predpisane normative in

standarde.

Zavod doloti prispevke za materialne stroike 5ole v naravi in za prehrano uiencev. Za udence, ki

zaradi socialnega poloiaja ne zmorejo v celoti plaEati prispevkov iz prejinjega odstavka, zagotovi

sredstva driava v skladu z normativi in standardi, kijih dolodi minister.

43. elen

(iolski sklod)

Zavod ustanovi Solski sklad (v nadaljevanju: sklad), iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso

sestavina izobraievalnega programa, ozlroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup

nadstandardne opreme, zviSevanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz

prispevkov stariev, donacij, zapuliin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima
predsednika in Sest ilanov, od katerih so najmanj trlje predstavniki zavoda. Svet starsev imenuje
upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada upravni odbor lahko
sprejme pravila.

VIII. NAEIN RAZPOTAGANJA S PRESEZKOM

44. ilen
(preseiek prihodkov)

Preseiek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi

Javni zavod mora loteno spremljati poslovanje in izkazati izid poslovanja s sredstvi javnih financ in
drugimi sredstvi za opravljanje javne sluibe in s sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na

trgu.

o razporeditvi preseika prihodkov nad odhodki na predlog ravnatelja odloaa ustanovitelj.
Ustanovitelj sme, po postopku in v primerih, ki so doloieni s predpisi, ki urejajo javne finance
oziroma fiskalno pravilo, zahtevati vradilo preseikov iz sredstev javne sluibe v proraiun ustanovltelja.

45. ilen
(preseiek odhodkov)

Ravnatelj je odgovoren za uravnoteienje prihodkov in odhodkov na natin, da odhodki posameznega
leta niso vi5ji od prihodkov. ee to ni mogoie, mora ravnatelj v letnem porodilu jasno navesti razloge,
zaradi katerih so v posameznem letu odhodki viiji od prihodkov.

Preseiek odhodkov nad prihodki se pokriva iz preseikov preteklih let. ee ti ne zado5dajo, mora
direktor zavoda do konca februarja, skupaj z letnim poroiilom, predloiiti tudi sanacrski naart, iz

katerega je razvidno, na kakien naain naj bi se preseiek odhodkov pokril.

ee iz sanacijskega naarta izhaja, da bo za pokrivanje negativnega poslovnega rezultata treba
zaSotoviti dodatna sredstva s strani ustanovitelja, svet zavoda imenuje neodvisnega revizorja, ki se
mora opredeliti o razlogih za nastanek preseika odhodkov nad prihodki ter o tem, ali je pripravljen

t7



sanaci.iski nairt ustrezen. Stroiki revizije bremenijo zavod. Z vsebino reviziiske8a porotila je treba

seznaniti ustanoviteUa, ki odloEi o nadaljnjih ukrepih.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

46. tlen
(nostoponje v provnem prometu)

Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje deiavnosti, za katere je ustanovlien in registriran,

samostojno in brez omejitev. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredswi, s katerimi lahko

razpolaga v skladu s predpisi.

X. ODGOVORNOST USTANOVITEUA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

47. tlen
(odgovornost zo obveznosti zovodo )

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omeieno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so

zagotovljena v proratunu obaine za tekoae leto in predvidena za izvaianie osnovnih dejavnosti

zavoda, doloaenlh s tem odlokom.

XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITEUEM

Zavod je dolian ustanovitelju:

- poroiati o svojem poslovanju oziroma predloiiti letno poroailo,

- predloiiti program dela, finandni nairt in naart razvoia zavoda,

- zagotavljati statistiane in druge podatke, potrebne za spremlianje in financiranie dejavnosti

zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.

Ustanoviteli:

- izvaia nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finandnih sredstev;

- ima pravico v primerih, ko se ugotovi, da je ogroieno nemoteno izvaianje dejavnosti, za katero

je zavod ustanovljen, sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe, skladno z zakonom in

drugimi predpisi.

Ustanovitelj in zavod uredita s pogodbo financiranje zavoda, medsebojne obveznosti in izvaianje

ustanoviteljskih pravic.

XII. SPLOSNI AKTI ZAVODA

49. ilen
(provilo zavodo)
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48. ilen
(druge medsebojne provice in obveznosti)



Zavod ima lahko tudi statut ali pravila, s katerimi podrobneje ureja vsa vpraianja, pomembna za

opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, ki s tem odlokom niso urejena.

Statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V imenu ustanovitelja

so8lasje izda iupan.

50. ilen
(drugi sploini oki)

Ne glede na dolodbo prejinjega Elena lahko svet zavoda za sprejem posameznih sploinih aktov, ki

zgolj urejajo notranje zadeve, nimajo pa neposrednih finanEnih posledic za poslovanje zavoda,
pooblasti ravnatelja.

XIII. STATUSNE SPREMEMBE

57. tlen
(stotusne spremembe)

Ustanovitelj lahko odloai, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali vei zavodov spoji v en

zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali vei zavodov. Ustanovitelj lahko odloii, da se organizaciiska
enota zavoda izlodi in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostoien zavod. Vse statusne
spremembe se opravljajo s spremembo teBa odloka.

XIV. PREHODNE IN KONTNE DOLOCBE

52. ilen
(konstitu i ro nj e orgo nov zovodo)

Ravnatelj in ilani sveta zavoda in sveta stariev ter drugih organov zavoda opravljajo wojo funkcijo do
izteka mandata. Prvi svet zavoda po tem odloku se konstituira najkasneje v roku 21 dni po izteku
mandata sedanjemu svetu zavoda.

53. tlen
(vpis v urodne evidence)

Zavod mora uskladiti vpise v uradnih evidencah in splosne akte zavoda najkasneje v roku 90 dni po
zaaetku uporabe tega odloka. vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni reBister in zaaetek dela
zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.

54. ilen
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Zavod ima splosne akte, s katerimi ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo in druge zadeve. Splosne

akte zavoda sprejema svet zavoda, ae ni s tem odlokom ali z zakonom izrecno doloteno, da jih lahko

sprejme ravnatelj.



(vpis zovoda v razvid uprovljovcev stvornego premoienjo)

55. ilen
(premoienjsko stonje)

Stanje in vrednost nepremitnega in nepremianega premoienja, ki ga je ustanovitelj dal v upravljanje

zavodu, se ugotovi na dan37. L2.2020 in predstavlia izhodilano stanie za nadaljnje spremembe.

55. ilen
(uskloditev tego okto z ostolimi okti)

Akt iupana iz dru8ega odstavka 13. ilena izda iupan naikasneje do 31. 12. 2027, zavod pa iih mora

uporabljati od L f. ZO22 dalje.

57. tlen
(uskloditev tego okto z ostolimi oki)

z dnem uporabe tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraievalnega

zavoda "Osnovna Sola Podzemelj" (Uradni list Republike Slovenije, il. 1217998,34/1999,97 /2@7 in

ssl20o9).

Javni zavod uskladi vse akte zavoda v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novih

ostanejo v veljavi in se uporabljajo vsi akti zavoda, ae niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem

odlokom.

58. ilen
(zoEetek veljovnosti in uporobe)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveniie in zaane veljati naslednji dan po objavi.

stevilka: 0141-4/2021

Metlika, 23. 6. 2021 Zupan ObEine Metlika

Darko Zevnik
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Ustanovitelj v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka priaeti s postopki za vpis zavoda v razvid

upravljavcev stvarne8a premo:enja, kot to doloaa Uredba o natinu vpisa upravljavcev nepremianin v

zemljiiki kataster in kataster stavb (Uradni list RS, it. 121/06 s spremembami).
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