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OBČINA TRBOVLJE

27.
Na podlagi 118. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 28/2007–PB) in 66. ter 83. člena 
Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja 
št. 28/2007-PB, 5/20009) je Občinski svet Občine Tr-
bovlje na svoji 27. redni seji dne 17. 5. 2010 sprejel 
naslednji

ODLOK O UKINITVI ODLOKOV, 
SPREJETIH V LETIH 1973 IN 1974

1.

Ukinejo se naslednji odloki:

• Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Topoletovo (UVZ, 
št. 3/1973),

• Odlok o določitvi sredstev za financiranje vzgoje in 
izobraževanja v letu 1973 (UVZ, št. 4/1973),

• Odlok o določitvi sredstev za financiranje Temeljne 
skupnosti otroškega varstva v letu 1973 (UVZ, št. 
4/1973), 

• Odlok o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za 
gasilske avtomobile, za kmetijske traktorje ter nji-
hove priklopnike (UVZ, št. 4/1973),

• Odlok o uvedbi samoprispevka za financiranje pro-
grama izgradnje šolskih objektov, vodovoda in 
zdravstvenega doma (UVZ, št. 5/1973),

• Odlok o določitvi najnižjega odstotka sredstev 
za razširjeno reprodukcijo in družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu na območju občine Tr-
bovlje (UVZ, št. 6/1973),

• Odlok o obveznem združevanju dela sredstev pri po-
slovni banki za kreditiranje stanovanjske graditve na 
območju občine Trbovlje (UVZ, št. 6/1973),

• Odlok o obveznem prispevku za družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu na območju občine Tr-
bovlje (UVZ, št. 6/1973),

• Odlok o pogojih in kriterijih za socialno ogroženost 
kmeta-borca (UVZ, št. 6/1973),

• Odlok o premiji za kravje mleko za leto 1973 (UVZ, 
št. 6/1973)

• Odlok o preimenovanju temeljnega upravnega orga-
na občinske skupščine (UVZ, št. 8/1973),

• Odlok o delni nadomestitvi stanarine in drugi družbeni 
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu na območju 
občine Trbovlje (UVZ, št. 9/1973),

• Odlok o razporeditvi delovnega časa v okviru 
petdnevnega delovnega tedna pri upravnih organih 
skupščine občine Trbovlje (UVZ, št. 9/1973),

• Odlok o znižanju plačila posebnega občinskega dav-
ka od prometa proizvodov in od plačila za storitve v 

občini Trbovlje (UVZ, št. 9/1073),
• Odlok o podelitvi domicila Okrožnemu odboru bivših 

aktivistov OF za Revirje (UVZ, št. 9/1973),
• Odlok o določitvi stanovanjskega standarda (UVZ, št. 

11/1973),
• Odlok o cenah za geodetske storitve na območju 

občine Trbovlje (UVZ, št. 11/1973),
• Odlok o pooblastitvi komisije za volitve in imenovanja, 

da določi osnove in merila o višini osebnega dohod-
ka voljenim in imenovanim funkcionarjem (UVZ, št. 
11/1973),

• Odlok o tem, kaj se šteje za investicijsko vzdrževanje, 
revitalizacijo, tekoče vzdrževanje, upravljanje in ob-
ratovanje stanovanjskih hiš (UVZ, št. 2/1974),

• Odlok o ustanovitvi komisije za verifikacijo poo-
blastil in za imunitetna vprašanja delegatov zbora 
združenega dela (UVZ, št. 4/1974),

• Odlok o ustanovitvi komisije za verifikacijo pooblastil 
in za imunitetna vprašanja delegatov zbora krajevnih 
skupnosti (UVZ, št. 4/1974),

• Odlok o ustanovitvi komisije za verifikacijo poo-
blastil in za imunitetna vprašanja delegatov 
družbenopolitičnega zbora (UVZ, št. 4/1974),

• Odlok o ustanovitvi in delu komisije za volitve in 
imenovanja (UVZ, št. 4/1974),

• Odlok o potrditvi rezervata za gradnjo trgovskega 
paviljona združenega trgovskega podjetja ABC Lju-
bljana – organizacija »Prvi junij« Trbovlje (UVZ, št. 
8/1974).

2.

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati 15. dan po objavi.

Številka: 007-11/2009-12

    Bogdan Barovič
            Župan
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28.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Ur.l.RS 
št. 12/91,17/91,55/92,13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 
31/00, 36/00, 127/06), 46. člena Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 
16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009 popr., 
65/2009 popr.,)  37. člena Statuta občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja št.  28/07 PB) in 83. člena 
Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 28/07 PB, 5/09),  
je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 27. redni seji 
dne 17.05.2010 sprejel naslednji

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega  
zavoda  Osnovna šola Trbovlje

1. člen

Spremeni se 2. člen in se glasi:

Ime šole je Osnovna šola Trbovlje, skrajšano ime je OŠ 
Trbovlje. Sedež šole je v Trbovljah, Mestni trg 6.

2. člen
 
Spremeni se 3. člen in se glasi:

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
Mestni trg, Ulica Sallaumines, Kešetovo, Dom in vrt, 
Majcenova, Ulica španskih borcev, Pod gozdom, 
Ojstro, Knezdol, Planinska vas, Vrhe, Čebine, Čeče, 
Marija reka, Klek, Sveta Planina, Prapreče, Ostenk, 
Vreskovo, Bevško, Kolodvorska cesta, Ob železnici, 
Vodenska cesta, Nasipi, Žabjek, Trg revolucije, Trg 
svobode, Ulica 1. junija, Pod Ostrim vrhom, Globušak, 
Rudarska cesta in naselja v krajevni skupnosti Dobovec 
ter Zasavska cesta.

Šolski okoliš podružnične šole določi šola sama s 
svojimi pravili.

Ustanoviteljica in osnovne šole v občini vsako šolsko 
leto določijo šolske okoliše v skladu z Uredbo o merilih 
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol.

3. člen

Spremeni se 4. člen in se glasi:

Šola opravlja javno službo na področju:
• 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

• 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

• 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
• 90.011 Dejavnost knjižnic       
• 93.190 Druge športne dejavnosti

V šoli so lahko organizirane tudi naslednje službe:
• svetovalna služba,
• tajništvo,
• računovodstvo,
• tehnična služba.

4. člen

Spremeni se 6. člen in se glasi:

Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm 
in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb 
Republike Slovenije, na obodu pa izpisan tekst 
Osnovna šola Trbovlje, Trbovlje, Mestni trg 6. Ravnatelj 
šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata zavoda 
ter določi delavce, ki lahko pečat uporabljajo in so zanj 
odgovorni.

5. člen

Spremeni se 8. člen in se glasi: 

V šoli sta za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja 
na lokacijah izven sedeža šole ustanovljeni:
- podružnica šole Alojza Hohkrauta  s sedežem v 

Trbovljah, Trg revolucije 19;
- podružnica šole Dobovec s sedežem na Dobovcu 50.

6. člen

Spremeni se 10. člen in se glasi:

Svet šole sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• pet predstavnikov delavcev,
• trije predstavniki staršev.

7. člen

Spremeni se 11. člen in se glasi:

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo 
delo na matični šoli in podružnicah šole. Voli se na 
neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo 
toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate 
izmed vseh delavcev predlagajo: učiteljski zbor, 
reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.  
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje 
število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata 
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko 
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov 
delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga 
predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
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Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za 
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
- odstopi,
- če otrok preneha obiskovati šolo,
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov 

ne more več opravljati funkcije člana
  sveta šole,
- je razrešen,
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanja 
pristojen organ na način in po postopku, določenem za 
imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega 
odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je 
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi 
rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim 
odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta 
šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini 
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest 
mesecev.

8. člen

Spremeni se 12. člen in se glasi:
1. Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja; pred odločitvijo 

si mora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne 
skupnosti in mnenje sveta staršev; v primeru, da 
lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev 
mnenja ne dajo v 20 dneh od dneva, ko so bili 
zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega 
mnenja;

- za izbranega kandidata si mora svet pridobiti mnenje 
ministra; 

- sprejema program razvoja šole,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem 

izvajanju,
- določi finančni načrt in sprejema zaključni račun 

šole,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole;
- obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni 

problematiki,
- daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih,
- predlaga ustanovitelju statusne spremembe in 

spremembe dejavnosti šole,
- obravnava mnenja in predloge sveta staršev in 

ustanovitelja, učiteljskega zbora, šolske inšpekcije 
in reprezentativnega sindikata,

- odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v šoli, pritožbah v zvezi s statusom 
učencev in pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v šoli,

- odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev,
- lahko natančneje določi postopek volitev članov 

sveta,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 

dejavnosti,

- sprejema program reševanja presežnih delavcev,
- opravlja druge pristojnosti po zakonu,  
- sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih 

določa ta odlok ali drugi splošni akti šole.  

9. člen

Spremeni se 16. člen in se glasi:

Strokovni organi na šoli so:
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik in
- strokovni aktivi.
Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določa 
področna zakonodaja.

10. člen

Črta se 17. člen odloka, naslednji členi veljavnega 
odloka se preštevilčijo. 

11. člen

Spremeni se 26. člen veljavnega odloka in se glasi:
Šola ureja svoje delovanje, poslovanje in notranjo 
organizacijo s splošnimi akti, ki so usklajeni z veljavno 
zakonodajo, drugimi predpisi in akti. Splošne akte šole 
sprejemata svet šole in ravnatelj, skladno s svojimi 
pristojnostmi.       

Prehodne in končne določbe

12. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka mandata. 
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma 
izvoljeni pred uveljavitvijo zakona, in članom, ki so 
izvoljeni v skladu s tem odlokom, poteče mandat s 
potekom mandata sveta.

13. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati osmi dan po objavi.

Številka:039-2/2010-1
Datum: 17.05.2010

           Župan
    Bogdan Barovič
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29.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Ur.l.RS 
št. 12/91,17/91,55/92,13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 
31/00, 36/00, 127/06), 46. člena Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 
16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009 popr., 
65/2009 popr., 16/2010), 37. člena Statuta občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št.  28/07 PB) in 83. 
člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 28/07 PB, 
5/09),  je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 27. 
redni seji dne 17.05.2010 sprejel naslednji

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega  

zavoda  Osnovna šola  Ivana 
Cankarja

1. člen

Spremeni se 3. člen in se glasi:

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
Gabrsko, Keršičev hrib, Savinjska cesta, Cesta 
Tončke Čeč, Cesta OF, Kovinarsko naselje, Golovec, 
Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Loke, Obrtniška 
cesta.

Ustanoviteljica in osnovne šole v občini vsako šolsko 
leto določijo šolske okoliše v skladu z Uredbo o merilih 
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol.

2. člen

Spremeni se 4. člen in se glasi:

Šola opravlja javno službo na področju:
• 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
• 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
• 90.011 Dejavnost knjižnic       
• 93.190 Druge športne dejavnosti

V šoli so lahko organizirane tudi naslednje službe:
• svetovalna služba,
• tajništvo,

• računovodstvo,
• tehnična služba.

3. člen

Spremeni se 9. člen in se glasi:

Svet šole sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• pet predstavnikov delavcev,
• trije predstavniki staršev.

4. člen

Spremeni se 10. člen in se glasi: 

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo delo 
na šoli. Voli se na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, 
ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov 
se voli. Kandidate izmed vseh delavcev predlagajo: 
učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor 
delavcev.  
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje 
število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata 
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko 
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov 
delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga 
predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za 
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
- odstopi,
- če otrok preneha obiskovati šolo,
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov 

ne more več opravljati funkcije člana
  sveta šole,
- je razrešen,
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanja 
pristojen organ na način in po postopku, določenem za 
imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega 
odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je 
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi 
rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim 
odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta 
šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini 
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest 
mesecev.
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5. člen

Spremeni se 11. člen in se glasi:

1. Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja; pred odločitvijo 

si mora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne 
skupnosti in mnenje sveta staršev; v primeru, da 
lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev 
mnenja ne dajo v 20 dneh od dneva, ko so bili 
zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega 
mnenja;

- za izbranega kandidata si mora svet pridobiti mnenje 
ministra; 

- sprejema program razvoja šole,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem 

izvajanju,
- določi finančni načrt in sprejema zaključni račun 

šole,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole;
- obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni 

problematiki,
- daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih,
- predlaga ustanovitelju statusne spremembe in 

spremembe dejavnosti šole,
- obravnava mnenja in predloge sveta staršev in 

ustanovitelja, učiteljskega zbora, šolske inšpekcije 
in reprezentativnega sindikata,

- odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v šoli, pritožbah v zvezi s statusom 
učencev in pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v šoli,

- odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev,
- lahko natančneje določi postopek volitev članov 

sveta,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 

dejavnosti,
- sprejema program reševanja presežnih delavcev,
- opravlja druge pristojnosti po zakonu,  
- sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih 

določa ta odlok ali drugi splošni akti šole.  

6. člen

Spremeni se 14. člen in se glasi:

Strokovni organi na šoli so:
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik in
- strokovni aktivi.
Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določa 
področna zakonodaja.

7. člen

Črta se 15. člen odloka, naslednji členi veljavnega 
odloka se preštevilčijo.

8. člen

Spremeni se 24. člen veljavnega odloka in se glasi:
Šola ureja svoje delovanje, poslovanje in notranjo 
organizacijo s splošnimi akti, ki so usklajeni z veljavno 
zakonodajo, drugimi predpisi in akti. Splošne akte šole 
sprejemata svet šole in ravnatelj, skladno s svojimi 
pristojnostmi.      

Prehodne in končne določbe  

9. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka mandata. 
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma 
izvoljeni pred uveljavitvijo zakona, in članom, ki so 
izvoljeni v skladu s tem odlokom, poteče mandat s 
potekom mandata sveta.

10. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati osmi dan po objavi.

Številka:039-4/2010-1 
Datum: 17.05.2010 
       
         Župan
                           Bogdan Barovič
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30.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (ZZ) 
(Ur.l.RS št. 12/91,17/91,55/92,13/93, 66/93, 45/94, 
8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 46. člena Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
l. RS št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009 
popr., 65/2009 popr.), 37. člena Statuta občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja št.  28/07 PB) in 83. člena 
Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 28/07 PB, 5/09),  
je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 27. redni seji 
dne 17.05.2010 sprejel naslednji

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega  

zavoda  Osnovna šola Tončke Čeč

1. člen

Spremeni se 3. člen in se glasi:

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
Novi dom, Kolonija 1. maja, Šuštarjeva kolonija, 
Keršičeva cesta, Ribnik, Hohkrautova, Opekarna, 
Partizanska cesta, Retje, Neža
Ustanovitelj in osnovne šole v občini vsako šolsko leto 
določijo šolske okoliše v skladu z Uredbo o merilih za 
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol.

2. člen

Spremeni se 4. člen in se glasi:

Šola opravlja javno službo na področju:
• 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
• 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
• 90.011 Dejavnost knjižnic       
• 93.190 Druge športne dejavnosti

V šoli so lahko organizirane tudi naslednje službe:
• svetovalna služba,
• tajništvo,
• računovodstvo,
• tehnična služba.

3. člen

Spremeni se 10. člen in se glasi:

Svet šole sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• pet predstavnikov delavcev,
• trije predstavniki staršev.

4. člen

Spremeni se 11. člen in se glasi:

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo delo 
na matični šoli in podružnici šole. Voli se na neposrednih 
in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, 
kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh 
delavcev predlagajo: učiteljski zbor, reprezentativni 
sindikati zavoda in zbor delavcev.  
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje 
število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata 
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko 
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov 
delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga 
predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za 
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
- odstopi,
- če otrok preneha obiskovati šolo,
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov 

ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,
- je razrešen,
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanja 
pristojen organ na način in po postopku, določenem za 
imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega 
odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je 
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi 
rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim 
odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta 
šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini 
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest 
mesecev.

5. člen

Spremeni se 12. člen in se glasi: 

1. Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja; pred odločitvijo 

si mora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne 
skupnosti in mnenje sveta staršev; v primeru, da 
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lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev 
mnenja ne dajo v 20 dneh od dneva, ko so bili 
zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega 
mnenja;

- za izbranega kandidata si mora svet pridobiti mnenje 
ministra; 

- sprejema program razvoja šole,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem 

izvajanju,
- določi finančni načrt in sprejema zaključni račun 

šole,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole;
- obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni 

problematiki,
- daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih,
- predlaga ustanovitelju statusne spremembe in 

spremembe dejavnosti šole,
- obravnava mnenja in predloge sveta staršev in 

ustanovitelja, učiteljskega zbora, šolske inšpekcije 
in reprezentativnega sindikata,

- odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v šoli, pritožbah v zvezi s statusom 
učencev in pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v šoli,

- odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev,
- lahko natančneje določi postopek volitev članov 

sveta,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 

dejavnosti,
- sprejema program reševanja presežnih delavcev,
- opravlja druge pristojnosti po zakonu,  
- sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih 

določa ta odlok ali drugi splošni akti šole.  

6. člen

Spremeni se 16. člen in se glasi:

Strokovni organi na šoli so:
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik in
- strokovni aktivi.
Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določa 
področna zakonodaja.

7. člen

Črta se 17. člen odloka, naslednji  členi veljavnega 
odloka se preštevilčijo.

8. člen

Spremeni se 26. člen veljavnega odloka in se glasi:
Šola ureja svoje delovanje, poslovanje in notranjo 

organizacijo s splošnimi akti, ki so usklajeni z veljavno 
zakonodajo, drugimi predpisi in akti. Splošne akte šole 
sprejemata svet šole in ravnatelj, skladno s svojimi 
pristojnostmi.       

Prehodne in končne določbe

9. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka mandata. 
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma 
izvoljeni pred uveljavitvijo zakona, in članom, ki so 
izvoljeni v skladu s tem odlokom, poteče mandat s 
potekom mandata sveta.

10. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati osmi dan po objavi.

Številka:039-3/2010-1
Datum: 17.05.2010 

          Župan             
                               Bogdan Barovič

Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk “S-PRINT” Trbovlje, tel 03 56 53 910


