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4) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi 
akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled.  
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Aleksandra Žumer, 
svetovalka za pravne zadeve. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnova šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, z zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, v skladu s 73. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 
41/2005), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnova šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovne šole Prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

 
 
 

 

Janez Fajfar, 
        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

župan Občine Bled  
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          Osnutek  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 45I/94-Odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08) ter 16. člena Statuta 
Občine Bled (Ur. list RS št. št. 119/03 – UPB1, 86/04), je Občinski svet Občine Bled, na 
____. seji, dne ______________ sprejel 
 
 

O  D  L  O  K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnova šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja  

 
 

1. člen 

V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled z 
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se 5. člen odloka spremeni, 
tako, da se po novem glasi: 
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je: 
18.120 Drugo tiskanje 
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
56.290 Druga oskrba z jedmi 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
90.030 Umetniško ustvarjanje 
93.110 Obratovanje športnih objektov 
93.190 Druge športne dejavnosti 
Šola lahko za te namene s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali drug zavod. 
Šola opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.« 
 

2. člen 
Drugi odstavek 11. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Svet sestavlja 9 članov, od katerih ima: 

 ustanovitelj   tri predstavnike, 

 delavci šole  tri predstavnike in 

 starši   tri predstavnike. 
 

3. člen 

Spremeni se 22. člen, tako da se po novem glasi: 
»Za ravnatelja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, 
pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na 
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki 
nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. 
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem roku, mu preneha mandat po zakonu. 
Mandat ravnatelja traja pet let. 
Ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 
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- mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,  
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež in 
- mnenje sveta staršev. 

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju 
glasujeta tajno. 
Če lokalna skupnost, učiteljski in vzgojiteljski zbor ter svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh 
od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet 
izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog 
za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je zanj 
zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. 
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet odloči o 
imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kand idate. Zoper 
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.« 
 

4. člen 

Spremeni se 23. člen, tako da se glasi:. 
»Ravnatelja razrešuje svet šole. Postopek razrešitve določa zakon.« 
 

5. člen 

Določbe 2. člena tega Odloka se začnejo uporabljati s pretekom mandata sedanjemu svetu 
šole. 

 
6. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Datum: 
        Janez Fajfar 
        Župan Občine Bled 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda Osnovne šole 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
se predlaga predvsem iz sledečih razlogov: 

- doseči se želi novelacija in uskladitev obstoječega odloka z veljavnimi predpisi, 
predvsem s spremembami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, v nadaljevanju: ZOFVI); 

- razširitev dejavnosti zavoda in uskladitev obstoječe klasifikacije dejavnost zavoda 
Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled z novo uveljavljeno klasifikacijo. 

 
Veljavni 5. člen Odloka se glasi: 

»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je: 

– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
– M/80.422 – drugo izobraževanje, 
– H/55. 510 – storitve menz, 
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov, 
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
– I/60.230 – cestni potniški prevoz.« 

 
V 1. členu sprememb in dopolnitev Odloka se predlaga uskladitev opredelitve dejavnosti 
zavoda z novo standardno klasifikacijo dejavnosti ter njegovo razširitev z možnostjo izdelave 
in prodaje lastnih izdelkov ter organizacijo potovanj (izletov). Zavodu se omogoča tudi, da za 
izvajanje dejavnosti s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali drug zavod.   
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list RS, št. 129/2006) v nadaljevanju zakon, ki je začel veljati dne 
27.12.2006, v 2 členu določa spremembo sestave sveta in sicer število posameznih članov 
sveta tako, da svet javnega zavoda (šole) sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja (prej 3), 
trije predstavniki delavcev (prej 5) in trije predstavniki staršev (prej 3). Glede na navedeno 
spremembo ZOFVI, se v 2. členu sprememb in dopolnitev Odloka spreminja sestava sveta 
šole: namesto petih predstavnikov delavcev, bodo v svetu trije predstevniki delavcev. 
Spremenjena sestava sveta šole bo vzpostavljena s pretekom mandata sedanjemu svetu 
šole. 
 
V 3. členu sprememb in dopolnitev Odloka se usklajujejo določbe veljavnega odloka z 
določbami ZOFVI (konkretno 53a. člen) ter podrobneje določa pogoje in način imenovanja 
ravnatelja šole. V 4. členu se nadomešča določbo 23. člena veljavnega Odloka, ki določa 
postopek razrešitve ravnatelja, ki glede na veljavno zakonodajo ni več aktualen. Določa se, 
kdo je pristojen za predčasno razrešitev ravnatelja ter glede postopka napotuje na relevantni 
zakon, t.j. ZOFVI. 
 
Predlagane spremembe odloka pomenijo uskladitev veljavnega odloka- akta o ustanovitvi  
javnega zavoda Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled z veljavno zakonodajo ter 
prilagoditev dejavnosti potrebam zavoda. 
 
Predlagane spremembe odloka ne prinašajo novih obveznosti za proračun Občine Bled. 
 
Pripravila: 
Aleksandra Žumer 

 

 


