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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 
8/96, 36/00, 118/06 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena Statuta Občine 
Šentjur pri Celju (Ur. list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 10. redni seji, dne 7. novembra 2007 sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ja vnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur 
 

1. člen 
 
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Šentjur (Ur. list RS, št. 40/97, 57/98) se besedna zveza »Občina Šentjur pri Celju« v vseh 
sklonih nadomesti z »Občina Šentjur« v ustreznem sklonu. 
 

2. člen 
 
Prvi odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Šentjur, Občina Šentjur.« 
 

3. člen 
 
Prvi odstavek 6. člena se  spremeni, tako da se glasi: 
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem je v sredini 
grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Šentjur, Ulica Dušana 
Kvedra 25, Šentjur.« 
 

4. člen 
 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»V odnosih z banko in upravo za javna plačila podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in 
podpisniki z deponiranimi podpisi pri upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.« 
 

5. člen 
 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju, vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok na področju celotne Občine Šentjur.« 
 

 
6. člen 

 
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi: 
»Dejavnosti zavoda so:  

- P/85.100 predšolska vzgoja,  
- P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
- I/56.290 druga oskrba z jedmi, 
- H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet, 
- H/49.410 cestni tovorni promet, 
- N/81.210 splošno čiščenje stavb, 
- N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti, 



- R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
- S/96.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.« 
 

7. člen 
 

Drugi odstavek in tretji odstavek 16. člena se spremenita, tako da se glasita: 
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije 
predstavniki staršev. 
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva. 
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.« 
 
V istem členu se spremeni prvi stavek četrtega odstavka, ki se na novo glasi: 
»Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov vzgojno-varstvenega 
okoliša.« 
 

8. člen 
 

V 17. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi: 
»- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni 
sindikat zaposlenih ali svet staršev,« 
 

9. člen 
 

V tretjem odstavku 20 člena se tretji stavek spremeni, tako da se glasi: 
»Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko 
kandidatov se voli.« 
  
V četrtem odstavku istega člena se drugi stavek spremeni, tako da se glasi: 
»Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno 
izvoliti.« 
 

10. člen 
 
V prvem odstavku 21. člena se spremeni tretji stavek, tako da se glasi: 
»Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno 
dobo v zavodu.« 
 

11. člen 
 
V tretjem odstavku 24. člena se v enajsti alineji zbriše besedilo »odloča o vzgojnih ukrepih,«. 
 
V istem členu se za enajsto alinejo doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi: 
»- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.« 

 
12. člen 

 
Spremeni se 25. člen, tako da se glasi: 
»Za ravnatelja javnega vrtca 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 opravljen ravnateljski 
izpit. 
Ne glede na določbo prejšnjega 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. 



Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha 
mandat po zakonu. 
Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. 
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja 
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje 
lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. 
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so zanj zaprošeni, 
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po pridobitvi 
zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski svet.« 
 

13. člen 
 

V 26. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda 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.« 
 

14. člen 
 
V 28. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi: 
»Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.« 
 

 
15. člen 

 
V 30. členu se v drugem odstavku za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi: 
»- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,« 

 
16. člen 

 
V 32. členu se v tretjem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi: 
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,« 
 

17. člen 
 
V 33. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s 
posebnimi potrebami. Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, 
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.« 
 

18. člen 
 

V 36. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki: 

- je bila pravnomočna obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.« 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19 . člen 

 
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v skladu z določili o njihovem 
imenovanju. 



 
 

20. člen 
 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 11. 
člena odloka, ki se prične uporabljati 1. 1. 2008.  
 
 
Številka: 007-15/2007 (241) 
Šentjur, 7. november 2007     
 
                                                                                                               Župan 
                                                                                                     Mag. Štefan Tisel 
 
 
 


