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3. člen
V odloku se spremeni in dopolni 15. člen odloka, in sicer se 

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda v svetu volijo vsi zaposleni, 

ki imajo sklenjeno delovno razmerje v zavodu. Volitve morajo 
biti pripravljene in izvedene tako, da bo zagotovljen ključ iz tre-
tjega odstavka 11. člena odloka.«

4. člen 
Prehodne in končne določbe

Ravnatelj je dolžan opraviti vse potrebno, da zavod uskladi in 
oblikuje organe zavoda v skladu s tem odlokom.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 60302-1/2008 Župan občine Sveta Ana 
Datum: 9. september 2020  Silvo Slaček, s.r.
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Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. in 46. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter določil Statuta 
Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) je Občinski svet Občine 
Sveta Ana na redni 10. seji dne 9. septembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana

1. člen
Spremeni se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
70/2008, 39/2010 in MUV, št. 20/2014).

2. člen
V odloku se spremeni prvi odstavek 12. člena odloka, in sicer 

se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:

- tri predstavnike ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- tri predstavnike staršev.

Predstavnike ustanovitelja voli občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci po naslednjem 

ključu:
- tri predstavnike delavcev matične šole,
- enega predstavnika delavcev enote vrtca Sveta Ana in
- enega predstavnika delavcev enote vrtca Lokavec in delav-

cev podružnične šole Lokavec.
Predstavnike staršev voli svet staršev, en predstavnik staršev 

mora biti imenovan iz staršev podružnične šole Lokavec oz. eno-
te vrtca Lokavec.«


