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ZADEYA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO.VARSTVENEGA ZAVODA VRTCI
OBdINE MORAVSKE TOPLICE

I. ZAKONSKA PODLAGA
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21115,25117)
- 12. dlen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciii in financiranju vzgoje
inizobraievanja (ZOFVI-H. Uradni list RS, St. 58i09).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice in Svet MNSS Obdine Moravske Toplice sta Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Obdine Moravske Toplice sprejela
februarja 1997, njegove spremembe pa marca 2007,junija 2008. decembra 2009 in avgusta
2013.
Ravnateljica vrtca nas je obvestila, da je bil v zavodu 21. 10. 2020 opravljen redni
in5pekcijski nadzor s strani In5pektorata RS za Solstvo in Sport, v katerem so ugotovljene
manjSe nepravilnosti pri imenovanju dlanov sveta zavoda.
Ravnateljica predlaga, da se za prepreditev ponovnih krSitev dolodb ustanovitvenega akta, le-
ta spremeni tako, da se drta prvi odstavek 18. dlena odloka, ki se ne uporablja ved, ter
spremeni 15. dlen odloka, ki doloda sestavo in imenovanie sveta zavoda.
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. v skladu s 79. dlenom Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, obdinskemu svetu predlagam. da predlagane
spremembe in dopolnitve sprejme po skraj5anem postopku.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci obiine
Moravske Toplice po skraj5anem postopku.
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. Predlagatelj:
Zupan; AlojzGlavad

/1-
ustanovitvi iuun{gu vzgojno-o spremembah in dopolnit

5!.no,t.oO

S"RAVSK;?
TOPLICE ,;

Vrtci Obdine Moravske Toplice



Predlog-skraj Sani postopek

Na podlagi 41. in 42. dlena Zakon a o organizaciji in financiranju vzgoje in izobralevanja (Uradni list
RS, 16/07-UPB5, 101/07 Odl.US, 36108,22109 Odl.US: U-l-205/07-10,55109 Skl.US: tJ-l-356107-13,
58/09 (64109 popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl.US: U-l-256l08-27,41110 Odl.US: U-I-312105-31,20111,
34111 Odl.US: U-l-205/10-23,40112-ZUlF,57l12-ZPCP-2D) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, 5t. I1/99, 2101,24101, 69102 in 28103), sra Obdinski svet Obdine Moravske
Toplice na 

- 

seji dne in Svet madZarske narodne samoupravne skupnosti Obdine
Moravske Toplice na seji dn" _, sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci

obiine Moravske Toplice

l. dlen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda y'rtci obdine Moravske Toplice (Uradni
list RS, it. 11197,51107,71108,25 10,82113) se 15. dlen odloka spremeni tako, da se glasi:
> Svet zavoda Steje enajst dlanov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki star5ev.
Predstavnike ustanovitelja imenujeta: Obdinski svet Obdine Moravske Toplice dva dlana in Svet
madZarske narodne samoupravne skupnosti Obdine Moravske Toplice enega dlana.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev tako, da se zagotovi njihova enakomerna
zastopanost v svetu; in sicer: en predstavnik strokovnih delavcev iz enote Martjanci, en predstavnik
strokovnih delavcev iz enote Moravske Toplice, skupno en predstavnik strokovnih delavcev iz enote
Bogojina in Filovci; skupno en predstavnik strokovnih delavcev iz enote Fokovci in Prosenjakovci, en
predstavn ik adm in i strativn ih in teh n idnih delavcev.
Predstavnike delavcev zavoda volijo vse enote vrtca. Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na nadin, ki ga doloda zakon, ta odlok in pravila zavoda.
Pravico predlagati kandidate imajo reprezentativni sindikati vrtca in zbor delavcev.
Predstavnike star3ev volijo star5i na svetu star5ev.
ilani sveta zavodana prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloda z vedino glasov vseh dlanov. Mandat dlanov sveta traja Stiri leta. Ista oseba je lahko
izvoljena za (lana sveta zavoda le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov star5ev v svetu zavoda
je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.<

2. dlen
Prvi odstavek 18. dlena odloka se drta.

3. dlen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 007 -000612020-2
Moravske Toplice, dne

Zupan
Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.

Predsednica Sveta
MNSS Obdine Moravske Toplice:

Zsuzsi Vugrinec l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odikodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega inada;a
(Uradni list RS, it.24lL6).
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odlok o ustanoviwi javnega vzgoino-yarstyenega zayoda vrtci oEine Morayske Toplice - neuradno preiisieno besedilo (4)
urddni list Republike slovenije 5t. 1111997, 51l2oo7,7112ooa, 25/2oto, a2l2o13

Datum objave: 08.10.2013
Datumzatetkaveljavnosti: 09.10.2013

Na podlagi 3. flena zakona o zavodih (Uradni list RS, it. l2l9l), 40. dlena, prvega

odstavka 41. dlena in 140. dlena zakona o orqanrzacr} rn frnancranlu vzgoF rn

izobrazevanla (Uradni list RS, it. 12196), ter 20. ilena statuta OHine Moravske Toplice
(Uradni list PS, 5t. 33/95), je O$inski wet obaine Moravske Toplice na seji dne 13.
februarja 1997 ter Svet madiarske narodne samoupravne skupnosti OHine Moravske
Toplice na seji dne 3. februarja 1997 sprejel

ODLOK
o ustanovlwi javnega vzgojno-varswenega zavoda Vrtci OEine Moravske

ToPlice
I. SPLOS A DOLOCBA

f. ilen
S tem odlokom obdina Moravske Toplice, s sedeiem v l,4oravskih Toplicah, Kranjieva ul.
3 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na podrofru vzgoje in varswa
prediolskih otmk javni vzgojno-varstveni zavod - Vrtci OHine Moravske Toplice (v
nadaljevanju: zavod), v katerega sestavo sodijo do6edanje enote vrtcev pri Osnovni Soli
Bogojina v Bogojini in v Filovcih, pri Osnovni ioli Fokovci v Fokovcih, pri Dvojeziani
osnovni ioli Prosenjakovci v Prosenjakovcih, enota v Martjancih in enota v Moravskih
Toplicah.
Soustanovitelj zavoda
Toplice.

2. ilcn

@
lavni vzgojno-va|stveni zavod posluje pocl ihenon] : Vrtciobline itroravste foplrce,
Sed€a aavodai lroravste foplice, Dolga ulica 29 A.'
V sesta\ro VrtcE O*ine Mora\6ke Toplice spadajo:

- enota vrtca Bogojina, v Bogojini 5t. 134,

- enota vrtca Fokovci, v Fokovcih ft. 26,

- enota vrtca Prosenjakovci, v Prosenjakovcih 5t. 35,

- enota vrtca Matjanci, v Martjancih ft. 36/a,

je mad:arska narodna samoupravna skupnost Obdne Moravske

It. STATUSNE DOLO.BE
1. Ime, sedei in pravni status zavoda

ffil 
enota vrtea tlerayske Tepli€er v lleravskih Tepli€ah, t€vstikova ul, 11,

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organiziG delo v novi enoti vrtca
ali ukine oHojefo, ee so zato podani zakonski razlogi.

3. ilen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna o6eba s @polno odgovornosEo in odgovarja za woje oweznosti z vsem
premoienjem, s katerim razpolaga.
Podru:niene enote v pravnem prometu nimajo pooblastil.

4. El€n
Zavod je vpisan v sodni register pri Okroinem sodiiiu v l''lurski Soboti, na registrskem
vloiku 5t. 1/02255/00.
Zavod se vpi5e v razvid zavodov vzgoje in izobraievanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za pred!)lsko rzgoio.

5. ilen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v
pravnem prometu, kot jih dobeab zakon in ta odlok.

2. Peiat zavoda
5. Elen

Zavod ima in upordblja woj peiat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je
grb Republike Slovenije, ob zunanjem robu pa je izpisano: Vrtci Obiine I'loravske Toplice,
14oravske Toplice.
Zavod ima tudi peiat z dvojeziano vsebino. Peiat je okrogle oblike, premera 35 mm, v
katerega sredini je grb Republike Slovenije, ob zunanjem robu pa je izpisano: Vrtci
Obtine Moravske Toplice, I'loravske Toplice, pod tem besedilom pa: l'loravske Toplice
Kd66g 6vodiii Moravske Toplice.
Pefat z dvojeziano vsebino se uporablja pri poslovanju na dvojeziinem obmoou oziroma
za vsebino, kije nepos€dno povezana s poslovanjem vrtca na dvojezidnem obmoaju.
Zavod ima in uporablja tudi peaat ok@le oblike premera 20 mm z enako vsebino kot
pefat iz prvega in drugega odstavka tega ilena.
Peaat iz prvegB oziroma drugega odstavka tega ilena uporablja 2avod v pravnem
prometu za iigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih poEilja ali izdaja
organom, organizacijam, obianom in varovancem oziroma njihovim starsem.
Peiat iz tretjega odstavka tega ilena uporablja zavod za iigosanje predvsem finanane in
knjigovodske dokumentacije.

7. ilen

1od7 29. 10.2020 08:55
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Stevilo posameznih peiatov, njihovo uporabo, naiin varovanja in unidevanja doloei

ravnatelj.
3. Zastopanje. predstavljanje in podpisovanje

8. tlen
Zavod zastopa in predstavua ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod z omejiwijo iz 34. dlena tega odloka.
Med zadasno odsotnostjo nadomegia ravnateua delavec zavoda, ki ga za nadomeiianje
pooblasti ravnateli in ima v iasu nadomesaanja vsa pooblastila ravnatelja,
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti
druge osebe.

4. Obmoaje zadovoljevanja vzgojno-varswenih potreb
9. Elen

zavod s svojo deiavnostjo zadovoUuje potrebe po vzgoji in varstvu predsolskih otrok na
podrofju celotne o$ine, ki obsega vsa naselja na obmoeju obiine Moravske Toplice.
Matidna enota je enota vrtca l"loravske Toplice, kjer je sedei zavoda. V matiini enoti se
vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.

III. DEJAVNOST ZAVODA
10. alen

Dejavnosti zavoda so;
- It4/80.101 Dejavnost vrtcev.
Dejavnost zavoda Steje kot javna slu:ba, katere izvajanje je v javnem interesu.

11. alen
Zavod opravlja javnoveljavni program za predBolske otroke, ki je sprejet na naiin in po
postopku, doloienim z zakonom.

12. ilen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predsolske otroke v starosti od 11. meseca do
vstopa v osnovno 5olo.
Zavod ne sme zadeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje
dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odloabe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehniene opremljenosti in
varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se Stejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjsem obsegu, s
katerimi dopolnjuje in boljia ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k
popolnejiemu izkorisaanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravuanje vpisanih
registriranih dejavnosti.

13. tlen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki
je vpisana v sodni register.

IV, ORGANI ZAVODA
14. Elen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,

- ravnateu,

- strokovni organi,
- wet starsev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno podrofje, sestavo in naain volitev
oziroma imenovanja doloei s pravili.

1. Svet zavoda
15. Elen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki stariev.
Svet zavoda Steje enajst ilanov, kijih sestavljajo:

- true predstavniki ustanovitelja,

- pet predstavnikov delavcev zavoda,

- trije predstavniki stariev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v
wetu; in sicer: iz enote Fokovci, Prosenjakovci, l"lartjanci in Moravske Toplice po en predstavnik in iz enote
Bogojina in Filovci skupno en predstavnik.

Predstavnike ustanovitelja imenujeta: Obdinski svet Odine Moravske Toplice dva alana in Svet madiarske
narodne samoupravne skupnosti Odine Moravske Toplice enega alana.
Predstavnike delavcev zavoda volijo vse enote vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volituah, po postopku in na naain, ki ga doloaa

zakon, ta odlok in pravila zavoda.
Kandidate predlagajo vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati vrtca in zbor delavcev.
Predstavnike stadev volijo stadi na svetu stadev.
abni weta izmed sebe izvoluo na prvi seji predsednika in namestnika predsednika.

svet odlofa z veaino glasovi svojih dlanov.
Mandat alanov sveta traja Stiri leta. za ilana weta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma,

Mandat predstavnikov startev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
16. Elen

Svet zavoda:

- imenuje in razreiuje ravnatelja,

- sprejema program razvoja zavoda,

- sprejema letni delovni nadrt in poroailo o njegovi uresniiitvi,

- odlofa o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

2 od'1 29. 10. 2020 08:55
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- obravnava poroaila o vzgojni problematiki,

- odloh o pritoibah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja,
- odlota o pritoibah stadev v zvezi z vzgojnim in izobraievalnim delom v vrtcu,
- sprejema pravila in druge sploSne akte zavoda, kijih doloda ta odlok ali drug splo5ni akt
zavoda,

- doloia finanani naert in sprejema zakljuine in periodiane ratune,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali raziaritev dejavnosti,
- daie ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprasanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v wet zavoda,

- sprejema program razrdsevanja prese:nih delavcev,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

- odlota v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje
skupnih administrativnih in raiunovodskih nalog in za oprdvljanje drugih skupnih del,

- opravlja druge z zakonom ter drugimi splosnimi akti zavoda dolotene naloge.
a) Volitve predstavnikoy delaycey v svet zayoda

17. alen
Svet zavoda razpi5e volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najvea 90 in
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata wetu zavoda.
s sklepom o razpisu volitev mora biti doloaen dan volitev in itevilo ehnov weta, ki se
volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mom javno objaviti v zavodu,
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisua, ki jo sestavljajo predsednik,
niegov namestnik rn dva dlana ter njuna namestnika. alan volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno
volilno pravico. Volilno komisijo s€ imenuje za dobo 4 let.

18. ilen
Pravico predlagati kandidate za alane weta zavoda ima vsak delavec zavoda z aKivno
volilno pravico.
Predlogi kandidatov za wet zavoda, ki se predloZijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po

dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloienimi
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico,

19. ilen
Voliwe morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja, Volilna
komisija lahko doloii, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi moznost
predfasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnicah se navedejo
imena kandidatov po posameznih enotah vrtca po abecednem redu priimkov, z navedbo,
koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtcev in izmed kandidatov
upravnih, administrativnih in tehniinih delavcev. Voli se tako, da se obkroUijo zaporedne
Stevilke pred imeni tistih kandidatov, za katere se ieli glasovati,
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogofe ugotoviti volje volilca, sta
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, Ee je volilec glasoval za vei kandidatov iz
posamezne enote vrtca, kot jih je treba izvoliti.
Volitve so veljavne, ae se jih je udelezila vef kot polovica delavcev zavoda z aktivno
volilno pravico.

20. Elen
V svet zavoda je kot predstavnik delavcev v vsaki enoti vrtca izvoljen tisti kandidat, ki je
prejel najvedje Stevilo glasov.

& sta dva kandidata iz iste enote vrtca dobila enako Stevilo glasov, je izvoljen tisti izmed
njiju, ki ga doloti :reb, ki ga opravi volilna komisija.
O poteku volitev na volisaih se pise zapisnik, volilna komisra pa izdela porotilo o
rezultatih volitev, ki 9a objavi v roku 2 dni od dneva izvedbe glasovanja,

b) Odpoklic predstavnikov delavcey v svetu zavoda
21. Elen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se zaine na Fdlagi pisne
zahteve najmanj ene tretjine delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predlo:ijo delavci, mooo biti priloieni podpisi delavcev, ki
predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloii volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi

eresojala razloge za odpoklic.
Ce volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpise glasovanje o
odpoklicu predstavnika delavcev v s/etu zavoda in doloii dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v wetu zavoda je odpoklican, ae je za odpoklic glasovalo veiina
delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v aasu glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda s€ smiselno
uporabljajo doloibe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri uprdvljanju.

22, Elen
Za voliwe in odpoklic predstavnikov delavcev v wet zavoda se, dokler ne bo sprejet
zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah,
ki jih ne ureja ta odlolt dolotbe zakona, ki uoa sodelovanje delavcev pri upravljanju
podjetij.

2. Raynateli
23, ilen

3od7 29. 10. 2020 08:55
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Pedagoski vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa in je
odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Ravnateli opravlja naslednle naloqe:

- organizia, nairtuje in vodi delo zavoda,

- pripravua program razvoja zavoda,

- pripravlja predlog letnega delovnega nafrta in odgovarja za njegovo izvedbo,

- odgovarja za uresnifevanje pravic otrok,
- vodi delo vzgojiteljskega zbora,

- oblakuje predlog nadstandardnih programov,

- spodbuja strokovno izobraievanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,

- prisostvuje pri vzgojno-lzobraievalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloaa o napredovanju delavcev
v plafilne razrede,

- spremlja delo svetovalne sluibe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s star6i (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja),

- obveita stade o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrol!
- odloda o vzgojnih ukrepih,
- doloda sistemizacijo delovnih mest,

- odloda o sklepanju delovnih razmerU in o disciplinski odgovornosti delavcev,

- imenuje in razreiuje vodje,
- skrbi za sodelovanje zavoda s predsolsko zdravstveno slu:bo in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi,

24. il€n
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za wetovalnega
delavca v zavodu, ima najmanj 5 let delovnih izkusenj v vzgoji in izobraievanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravuen ravnateljski
izpit.
Ravnatelja imenuje in razreiuje svet zavoda v soglasju z ministrom za Solstvo in 5port.
llandat ravnatelja traja Stiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razreiituijo ravnatelja pridobiti mnenje
vzgojiteljskega zbora in mnenje Odine lYoravske Toplice ter mnenje Sveta madzarske
narodne samoupravne skupnosti Obaine lYordvske Toplice,

Yzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno,
Ce \.zgojiteljski zbor, oMina ali svet madiarske narodne samoupravne skupnosti Ofiine
Moravske Toplice ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaproieni, lahko
wet zavoda imenuje oziroma razreii ravnatelja brez tega mnenja.

25. Elen
de ravnatefu prediasno preneha mandat oziroma de nihie izmed pnjavljenih kandidatov
nj imenovan, svet zavoda imenuje vrSilca dolinosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar najvet za eno leto.
Ce v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju wet zavoda ne imenuje niti ravnatelja,
niti vriilca dolinosti ravnatelja, imenuje vdilca dolinosti ravnatelja v naslednjih 8 dneh
minister.
V primeru iz prejsnjega odstavka mora s/et takoj zaeeti postopek imenovanja ravnatelja.
Vodja enote vrtca

26. ilen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima
najmanj pet let delovnih izkuS€nj.
Vodjo enote vrtca imenuje in razresuje ravnateu izmed delavcev enote vrtca,
Vodja enote vrtcn opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge
naloge, ki jih doloai ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote, v aktu o
sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.

3. Strokovniorgani
27. ilen

Strokovna organa v zavodu sta \.zgojiteljski zbor in strokovni akiv vzgojiteljev.
28. ilen

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda,
Vzgojiteljski zbor:

- obravnava in odloia o strokovnih vpraianiih, povezanih z vzgojno-izobraZevalnim
delom,

- daje mnenje o letnem delovnem nairtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

- odloaa o posodobitvah programov vzgoje in izobraZevania in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,

- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

- odbea o vzgojnih ukrepih,

- opravlia druge nalon" u.*'uO, , ,uroTI.U,"n

Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomoiniki vzgojiteljev.
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Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za
izboljsanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe starSev ter opravljajo druge strokovne
naloge, dolodene v letnem natrtu.

4. Svet stariev
30. Elen

Za organizirano uresniievanje interesa starsev, se v zavodu oblikuje wet stariev zavoda.
Svet stariev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga star5i izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta stariev opravi ravnatelj.
Svet starSev:

- predlaga nadstandardne programe,

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem nadrtu,

- razpravlja o poroailih ravnatelja o \rzgojno-izobraievalni problematiki,

- obravnava pritoZbe stargev v zvezi z vzgojno-izobra:evalnim delom,
- voli predstavnike starsev v wet zavoda in

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. svetovalna sluiba in povezovanje

31. ilen
Zavod lahko samostojno ali skupaj z drugimi zavodi v obfini ali izven nje organEira, v
skladu z normativi in standardi, svetovalno sluibo, ki wetuje otrokom in stariem ter
sodeluje z \rzgojitelji in vodstvom zavoda pri naartovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja
zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraZevalnega dela,
za izobraZevanje v jeziku madiarske narodne skupnosti oziroma za dvojeziino vzgojo in

izobraievanje, se zavod in enota vrtca Prosenjakovci povezuje z Dvojezidno osnovno Solo

Prosenjakovci in sodeluje z ostalimi dvojezianimi vrtci,
V. ZAPOSLENI V ZAVODU

32. alen
Vzgojno-izobraievalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomodniki
\.zgojiteljev, wetovalni delavci, in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri

izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).
strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraievalno delo v skladu z zakonom in
javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritianost in pluralnost, ter
so pri tem strokovno avtonomni.
strokovni delavci morajo obvladati slovenski kniiini jezik, imeti ustrezno izobrazbo,
doloieno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knji:nega jezika se preverja pri strokovnem izpitu, Pri vzgojiteljih, ki

niso diplomirali na slovenskih univezah, se znanje slovenskega knjiinega jezika preverja
ob prvi namestitvi.
smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, kot to doloaa zakon, pa tudi
stopnjo izobrazbe, doloai minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega
strokovnega sveta,
V enoti vrka Prosenjakovci, ki je ustanovljena za dvojeziano vzgojo v slovenskem in
madiarskem jeziku, morajo imeti strokovni delavci izobrazbo, doloteno z zakonom in
drugimi predpisi, obvladati pa morajo poleg slovenskega tudi madiarski knjiini jezik,
imeti opravljen strokovni izpit ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s posebnimi predpisi.

Strokovna, administrativna, tehniana in druga dela opravljajo delavci, dolofeni s
sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejinjega odstavka momjo imeti izobrazbo, doloieno s sistemizacijo delovnih
mest, obvladati mordjo slovenskijezilq v enoti vrtca Prosenjakovci na narodno meianem
obmoou pa tudi madiarskijezik.

33. alen
Delovna razmeia, udeldba delavcev pri upravljanju in uresniaevanje sindikalnih pravic
delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, v svojem splosnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi
sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest doloii na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo
prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predSolsko vzgojo.

VI, VIRI IN NACIN PRIDOBIVAN]A SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. ilen

Ustanovitelj in driava zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premozenje, s katerim so do uveljavitve tega
odloka upravljali Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota (enota Martjanci) in ostali
osnovnoaolski zavodi na obmoeju obtine za enote Bogojina, Filovci in Fokovci.
Poleg navedenega premo;enja, upraylja zavod tudi s premoienjem nove enote vrtca v
Moravskih Toplicah.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s
pravnimi posli odtujiti nepremianega premozenja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni, brez soglasja ustanovitelja.

35. ilen

5od7 29. 10. 2020 08:55



Lex localis htt!,://wu'w.lex-localis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.a...

zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plaail star;ev
za storitue v prediolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacU,
prispevkov sponzoiev in iz drugih virov.
Preseiek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma
storitev, uswaienih z opravljanjem vzgoje in izobra:evanja oziroma z opravljanjem
drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za pladilo materialnih stroikov,
investicijsko \rzdrievanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za
plaie.
Merila za delitev preseika prihodkov nad odhodkiv zavodu doloii minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega
programa iz osnovnih dejavnosti, upoitevajot dogovoiena merila, kriterije ter normative
in standarde, kiveljajo za podroeja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma driava.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITEL'A ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
36. Elen

Ustanovitelj odgovaia za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev,
s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR
37. alen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo,
namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobra;evanje v zavodu,
izvaja pristojna inspekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz podroiij, ki niso navedena v prvem odstavku tega
alena, izvajajo institucije nadzora, doloiene z zakonom in odinskimi predpisi.

38. ilen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Raaunsko sodiide Republike Slovenile.
Gospodarjenje z nepremianinami v lasti ustanovitelja, nadzira ustanovitelj.

. SPLOSNI AKTI ZAVODA
39. alen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno
regulirati z interno normativo, uredi wojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge sploSne akte, s katerimi ureja druge zadeve, fe tako doloia
zakon.
Pravila in splosni akti iz drugega odstavka tega alena ne smejo biti v neskladju s tem
odlokom,

40. Elen
Sploine akte zavoda sprejema wet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju sploinih aldov zavoda_se dolodi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
41. tlen

lavni vzgojno-varstveni zavod Vrtci obtine Moravske Toplice je pravni naslednik javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtcev obiine Moravske Toplice, kije vpisan v sodni register
pri Okroznem sodiiiu lYurska Sobota, pri registrskem vlo:ku 3t. U02255/00 in prevzame
vse pravice ter obveznosti tega vrtca.

42. Elen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva
uveljaviwe tega odloka.
Z uveljavitvijo tega odloka in priietkom delovanja javnega \.zgojno-varstvenega zavoda
Vrtci obiine Moravske Toplice po tem odloku, prevzema javni vzgojno-vaGtveni zavod
Vrtci oHine Moravske Toplice vse zaposlene v vrtcu Prosenjakovci, ki sestavlja ta
\rzgojno-varstveni zavod v skladu s tem odlokom. S tem dnem prehajajo vse pravice in
obveznosti iz delovnih razmerij vsem zaposlenim iz tega alena v okvir novega javnega
vzgojno-varswenega zavoda Vrtci obaine Moravske Toplice in prenehajo iste pri zavodu,
kjer so bili dosedaj zaposleni.

43. ilen
Do imenovanja ravnatelja po razpisu, opravlja funkcijo ravnatelja zavoda vrSilec dolinosti
ravnatelja,
Takoi po uveljavitvi tega odloka se opravi razpis prostega delovnega mesta na naain in po
postopku, doloienem s tem odlokom.
Ne glede na doloiila tega odloka, se pri imenovanju ravnateUa, ki ne izpolnjuje pogojev
glede izobrazbe po tem odloku, upostevajo doloEila zakona, ki dolodajo to podroije.

44. alen
Ravnatelj zavoda je dolian poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse
potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom, v roku treh mesecev od dneva uveljaviwe tega odloka. Nov svet Sole se

konstituira v roku do 1. 12. 2008. I4andat sedanjim predstavnikom ustanoviteua in
predstavnikom staEev se podaljia za toliko, da se njihov mandat iztede istoaasno z

iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru, da alanu sveta star5ev zaradi izgube

statusa otroka v zavodu prediasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za ias
do ideka prvotno izvoljenega predstavnika.

45. Elen
z dnem uveljaviwe tega odloka preneha veljati odlok o ustanoviwi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtci o$ine l4oravske Toplice, ki ga je sprejel obainski svet dne 25.
julua 1996 (Ucdni list RS, it. s3/96).

46. alen
Ta odlok zaene veljati osmi dan po objaviv Uradnem listu Republike sloveniie.
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5t. os rrs/gz
Moravske Toplice, dne 13. februarja 1997.
Predsednik
Obainskega weta
obaine Mordvske Toplice
Stefan Kuhar l. r.
Pod predsednik
Sveta MNSS
Obtine Moravske Toplice
ltDor voro6 l. r.

ODLOK
o spr€membah in dopolnitvah Odloka o ustanovihri jaynega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci

OEine MoraYske Toplice
Uradni list Republike Slovenije, 5t. 7U2008

2. alen
Ta odlok zaane veljati osmi dan po objavi (15.7.2008) v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoyiwi javnega v.gojno-yarstyenega zayoda Vrtci
OEine Morayske Toplice (Uradni list R.epublike Slovenije, St. 25/2010) vsebuje naslednjo prehodno
in konino doloibo:

3. Elen
Dva predstavnika delavcev v wet zavoda se morata izvoliti najpozneje Sest mesecev @ uveljavitvi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in Rnanciranju vzgoje in izobraievanja (Urddni list RS,5t.
s8/09).
Svet zavoda nadaljuje woje delo do poteka mandata. Clanom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo
tega odloka, in flanom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom, poteae mandat s potekom mandata sveta.

4. Elen
Ta odlok zaane veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odrot o sprenrcrn6ah iD ctopolDlttah Odroka o ostanovrtviraroaga ,agojoo-ya.stvcncga aa9oda yrtc,
OtaiDa &oraes&e loplic. (Uradni list RepqOli&c Slorenre, it. A2l20I3) vse6l,ra nisle.trrro preho<tno
It, kotraqo.lolodbo:

3. draa
fa odrot zaCoe veljati naslealnji dan po objavi v lJtacloeq iistu Repubii&e Srove'ire.

Neuradno preaiSieno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega ouina ne jamii odgkodninsko ali kako
drugaie (peti odstavek 8. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega zna[.ja (Urddni list RS, 5t. 7612005, 11912007,
9sl2ott).
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