Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/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. 98/05 - prečiščeno besedilo in 129/06) ter 16.
člena Statuta Občine Kranjska Gora (UL RS št. 55/2007) je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na 13.seji dne 30.1.2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana (UVG št. 16/97 in 6/03) se v 15. členu v drugi alineji drugega odstavka beseda
»pet« nadomesti z besedo »trije«.
V tretjem odstavku se beseda »petih« nadomesti z besedo »treh«.
2. člen
24.člen se spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje
druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik
ali svetovalec oziroma najmanj pet 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 zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega
zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju
glasujejo 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 bil 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 določitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa
zakon.«
3. člen
V 25.členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanja ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnji odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo
vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
4. člen
Določbe 1. člena se začnejo uporabljati s potekom mandata sedanjemu svetu šole.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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