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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA
Zadeva: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI
JAVNEGA
VZGOJNOVARSTVENEGA
ZAVODA
RADOVLJICA – SKRAJŠANI POSTOPEK
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v
obravnavo
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA RADOVLJICA – SKRAJŠANI
POSTOPEK
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Marja Čad, ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), 42. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe)
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine
Radovljica na ___. seji dne _______ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (DN UO, št. 113/09,
121/09 in 175/13; v nadaljevanju: odlok) se spremeni naziv akta, tako da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica«.
2. člen
V celotnem odloku se besedilo »Vzgojnovarstveni zavod Radovljica« nadomesti z besedilom
»Vrtec Radovljica« v ustreznih sklonih.
3. člen
V 3. členu odloka se spremenijo 1., 2. in 3. odstavek, tako da se glasijo:
»Ime zavoda je: Vrtec Radovljica.
Sedež zavoda je: Radovljica.
Poslovni naslov zavoda je: Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica.«
4. člen
21. člen odloka se črta.
5. člen
22. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Člani sveta vrtca so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 20 dni
po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. Na prvi seji prisotni verificirajo mandate
izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika ter njegovega namestnika.
Svet vrtca se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov. Mandat
sveta zavoda začne teči z dnem konstituantne seje.«
6. člen
V 23. členu odloka se doda nova 4. alineja, ki se glasi:
»- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun vrtca,«
Dosedanje 5. do 10. alineja postanejo 6. do 11. alineja.
7. člen
V 25. členu odloka se spremeni zadnji stavek, tako da se glasi:
»Postopek nadomestnih volitev določa posebni akt, ki ga sprejme svet vrtca.«
8. člen
1. in 3. odstavek 27. člena odloka se črtata.
2. odstavek 27. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
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»Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje.«
9. člen
28. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku, ki ga določajo
zakonski predpisi, ki urejajo področje organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja.«
10. člen
29. člen odloka se črta.

11. člen
2. stavek 1. odstavka 42. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Svet vrtca na predlog ravnatelja sprejema tiste splošne akte, za katere tako določajo veljavni
predpisi. Vse ostale splošne akte sprejema ravnatelj.«
2. odstavek 42. člena odloka se črta.
Dosedanja 3. in 4. odstavek postaneta 2. in 3. odstavek.
KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica –
Uradne objave.
Številka:
Datum:
Ciril Globočnik
ŽUPAN
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OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 31.5.2018

O B R A Z L O Ž I T E V
ODLOK O SPREMEMBH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA RADOVLJICA –
SKRAJŠANI POSTOPEK
1. Zakonska podlaga
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št., 12/91-stari in spremembe),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in
spremembe).
2. Obrazložitev
Zaradi izselitve Centra za socialno delo Radovljica se bo uprava Vrtca Radovljica v mesecu
juniju 2018 preselila v primernejše prostore na Kranjsko cesto 13. Zaradi selitve uprave je
potrebno odlok ustrezno uskladiti z novim sedežem vrtca. Poleg teh sprememb je v soglasju z
upravo vrtca predlagano, da se poenostavi in posodobi naziv zavoda iz Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica v Vrtec Radovljica, saj bo že zaradi selitve vrtec moral urediti vse
potrebno, kot je sprememba vpisa v sodnem registru, menjava žiga ipd.. Vrtec lahko ime in
sedež spremeni le s soglasjem ustanovitelja (17. člen Zakona o zavodih). Pri 7. členu odloka
pa gre za redakcijski popravek.
Poleg predlaganih sprememb glede naziva in sedeža vrtca predlagamo, da se v odlok vključijo
še spremembe in dopolnitve, s katerimi odpravljamo pomanjkljivosti oz. nepravilnosti, ki jih
je MIZŠ, Šola za ravnatelje in revizijske družbe, sicer ugotovila ob pregledu notranjih aktov
Glasbene šole Radovljica, vendar glede na skupne pravne podlage veljajo za vse vzgojnoizobraževalne zavode (ustrezne spremembe odloka o ustanovitvi Glasbene šole je občinski
svet sprejel na svoji 20. seji 31.5.2017).
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka, predlagamo, da se na isti seji opravi obe
obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (2. odstavek 98. člen Poslovnika Občinskega sveta
Občine Radovljice).
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka se spreminjajo:
- naziv akta:
Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojnoizobraževalnega zavoda Radovljica
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica
- členi
3. člen
Ime javnega zavoda je: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
Skrajšano ime zavoda je: Vrtec Radovljica
Sedež zavoda je: Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.
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Ime zavoda je: Vrtec Radovljica.
Sedež zavoda je: Radovljica.
Poslovni naslov zavoda je: Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica.
21. člen
Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta vrtca in njegovega
namestnika.
Od tega dneva začne teči mandat sveta vrtca.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 20 dni
po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta.
21. člen odloka se črta.
22. člen
Ko dosedanji predsednik sveta vrtca prejme imena izvoljenih članov sveta, skliče
konstitutivno sejo sveta, na kateri prisotni člani sveta verificirajo mandate izvoljenih članov
sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta vrtca in njegovega namestnika.
Do konstituiranja sveta vrtca naloge sveta opravlja dosedanji svet vrtca.
Člani sveta vrtca so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku
20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. Na prvi seji prisotni verificirajo
mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika ter njegovega
namestnika.
Svet vrtca se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov.
Mandat sveta zavoda začne teči z dnem konstituantne seje.
23. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca in vršilca dolžnosti ravnatelja vrtca,
- sprejema program razvoja vrtca,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun vrtca,
- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni
sindikat zaposlenih, svet staršev in ustanovitelj,
- sprejema poslovnik o postopku volitev,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
25. člen
Članu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih
okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok preneha obiskovati vrtec) ali če je odpoklican. V tem
primeru se izvedejo nadomestne volitve. Postopek nadomestnih volitev določa poslovnik.
Postopek nadomestnih volitev določa posebni akt, ki ga sprejme svet vrtca.
27. člen
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Ravnatelja imenuje svet zavoda, na podlagi javnega razpisa, za mandatno obdobje petih let.
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:
- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
- ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
- ima opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata.
28. člen
Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopkih, ki jih
določa veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku, ki ga določajo
zakonski predpisi, ki urejajo področje organizacije in financiranja vzgoje in
izobraževanja.
Vršilec dolžnosti ravnatelja
29. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja
ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca
dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca
dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
42. člen
S splošnimi akti se urejajo odnosi v zavodu. Na predlog ravnatelja sprejema svet zavoda:
- pravila zavoda,
- druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta zavoda.

Svet vrtca na predlog ravnatelja sprejema tiste splošne akte, za katere tako določajo
veljavni predpisi. Vse ostale splošne akte sprejema ravnatelj.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela v zavodu.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah vrtca za zaposlene in začno praviloma veljati
osmi dan po objavi.

3. Finančne posledice
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih
posledic.
Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti
Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti
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