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Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Kranjski vrtci - predlog

Mestni svet Mestne obcine Kranj je na svoji 34. redni seji, dne 24. 1. 2018 sprejel osnutek Odloka 0
ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Kranjski vrtci.

1.

UPOSTEVANE SO BILE SLEDECE PRIPOMBE IN PREDLOGI:

Mestna uprava v nadaljevanju podaja obrazlozitve na pripombe in vprasanja, ki jih je podala:
Statutarno pravna komisiia:
predlaga, da se v prvem odstavku 17. clena beseda »vrtca«, nadomesti z besedo »zavoda«.
Predlagana pripomba je bila upostevana. Beseda »vrtca« se je ponovila tudi v drugem odstavku 17.
elena in v tretji alineji 26. elena in je nadomescena z »zavoda«.
Na seji mestnega sveta so svetniki predlagali pripombe in predloge. Naknadno pa je mestna uprava dne

13.2.2018 prejela pripombe in predloge od svetnika Jakoba Klofutara.
Svetnik Jakob Klofutar:
V 15. elenu je omenjena volilna komisija, ki je imenovana za dobo stirih let. Predlagal je, da se
doloei, kdo in na kaksen naein je v to komisijo imenovan ter kako se ta komisija Imenuje.
Pristojnost imenovanje volilne komisije je dolocena v 13. clenu Odloka. Prvi odstavek 15. elena odloka
se na podlagi pripombe svetnika dopolni tako, da se po novem glasi:
»Postopek volitev in razresitve clanov sveta zavoda vodi volilna komisija, ki se izmed zaposlenih v
zavodu s sklepom sveta zavoda imenuje za dobo stirih le!.«
Ce je nekdo predstavnik starsev enega oddelka ni primerno, da je predstavnik se v drugem oddelku.
Zelel je, da se to definira.
Pripomba upostevana. 25. clen odloka je dopolnjen z dolo/bo, da je lahko posamezni stars
predstavnik Ie enega oddelka zavoda.
V 37. clenu naj se pri javnosti del a doda se: »spletna stran zavoda.« MenU je pa, da nl ustrezno, da
ravnatelj odlota, kdo je lahko prisoten na sejah zavoda.
5 strani svetnika Jakoba Klofutarja je bU dne 13.2.2018 v zvezl s to pripombo, ki je bila posredovana
ze na samem mestnem svetu, posredovano: V 37. elenu je se vedno zapisano, da ravnatelj dovoljuje
oz. izkljueuje prisotnost javnosti na sejah organov, ki jim ne predseduje oz. jih ne vodi. 5 tern se ne
strinja, saj stem daje moe ravnatelju, da posega v avtonomnost dela organa. Odloeitev 0 prlsotnosti
naj bo v pristojnosti predsednika organa. Predlaga, da naj bo zapisano npr: "Sejam in drugim
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oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraievalnem delu zavoda starsi in predstavniki
javnosti ne morejo prlsostvovati, razen ee tako doloea zakon oziroma drugi predplsi ali ee to
dovoll predsednik organa."
Pripomba se je upostevala, tako, da se je 37. elen dopolnil z doloebo, da se javnost dela zagotavlja
tudi z objavaml na spletnl strani zavoda In zjasnim zapisom, da v primeru prisostvovanja oblikam del a
organov zavoda, prisostvovanje javnosti dovoli predsednik organa.
5 stranl svetnlka Jakoba Klofutarja je bil dne 13.2.2018 posredoval predlog, da naj se pri svetu
zavoda in svetu starsev omeni, da se naein dela sveta podrobneje doloei s poslovnikom sveta
zavoda/starsev.
V 8. elenu Odloka se na podlagi prlpombe svetnika doda drugi odstavek, kl se glasl:
»Svet zavoda In svet starsev 0 naelnu svojega dela sprejmeta poslovnlk.«
Svetnik Boris Kozelj
V 29. elenu se je zavodu dovoljeno ukvarjati s trino dejavnostjo. Nadalje isli elen doloea, da
sredstev prldobljenih z oddajo v najem nl mogoee razporediti za place delavcev. Zanima ga, zakaj
taka razlika med zavodi?
Naeln uporabe prlhodkov nad odhodki In prlstojnost odloeanja 0 razporedltvi preseika prihodkov nad
odhodkl v skladu z zakonom, kl ureja vrtce in zakonom, ki ureja zavode, doloea 32. elen odloka, zato
je drugl odstavek 29. elena ertan.

2.

PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO Bill UPO~TEVANI:

Na sej" mestnega sveta so svetnik', predlagali sledeee prlpombe in predloge:
Svetnlk Jakob Klo!utar:
V 20. elenu je odloeeno, da med zaeasno odsotnostjo nadomesea ravnatelja njegov pomoenik
oziroma delavec zavada. V 22. elenu je pa doloeeno, da je z normativl slstemlzlrano delovno mesto
pomoenlka ravnatelja, kl pomaga ravnatelju In ga nadomesea. Predlagal je, da se doloebe uskladijo.
Zapisa v 20. elenu In 22. elenu nlsta v nasprotju, ker kdo nadomesea ravnatelja je odvisno od vsebine
podplsanih pooblastii. Pripomba zato ni upostevana.
Zakon doloea, da ima vsak oddelek po enega predstavnlka starsev, zato je predlagal, da se drugi
odstavek 25. elena preformulira in sicer »svet starsev je sklepeen, ee je na sejl prlsotna vee kot
polovlca njegovih clanov; svet starsev se konstituira, ce je sklepeen; svet starsev odloea z veelno
opredeljenlh glasov navzoeih elanov, ee ni z zakonom drugace doloeeno«.
Organ lahko veljavno odloea, ko je konstltulran, zato mora bltl najprej konstitulran, sele nato se
ugotavlja, ee je svet starsev sklepeen. Zato nl moino sklepenost zaplsatl pred konstltulranjem.
Prlpomba nl bila upostevana.
Mestna uprava dopolnjuje doloebo 25. elena na naein, da se doloea, kdo lahko predlaga kandldata za
predstavnlka starsev, kako poteka glasovanje, kdaj je predstavnik izvoljen in da je lahko posameznl
stars predstavnlk Ie enega oddelka zavoda, In slcer zato, ker ta postopek ni nlkjer zapisan.
V preteklosti so Imeli predstavniki oddelkov oziroma enot svoje namestnike, ki jih ta odlok ne
predvideva, eeprav so po mnenju ministrstva tudi namestniki dopustnl. Do faze predloge naj se v
odlok vkljuei tudi namestnike predstavnikov oddelkov v svetu starsev, ki imajo enake pravice, kot
jih imajo predstavniki oddelkov.
V praksi se dogaja, da vsl oddelkl zavoda ne Imenujejo svojlh predstavnikov v svet starsev, zato nl
prieakovatl, da bode vsl Imenovali se namestnike. Prlpomba nl upostevana.
Predlagal je, da se erta drugi odstavek 40. elena.
Kranjski vrtei so ponovlli Imenovanja predstavnikov v svet starse v tlstih oddelklh, kjer predstavnik se
ni bil imenovan. Po podatkih, kl sma jih prejeli 7.2.2018 je izvoljenlh 88 predstavnikov od 95 oddelkov.
Predlog nl upostevan. Brez te doloebe svet starsev ne more blti konstltuiran.
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Svetnik Boris Kozelj
Izrazil je pomisleke, da v 9. clenu svet zavoda odloca z vecino glasov vseh cia nov. Morda bi kazalo
zapisati »z vecino glasov vseh prisotnih clanov,«
Vecino, ki je potrebna za odlocanje sveta zavoda, doloea 46. clen Zakona 0 organizaciji in linaneiranju
vzgoje in izobrazevanja, zato z odlokom ni mozno dolociti drugacne vecine. Pripomba ni upostevana.
Predlagal je, da se za laz/o komunikaeijo star~ev v 10. clenu in 26. clenu doda nov odstavek:
»polmenska sestava clanov svetov mora biti objavljena na internetni strani zavoda, vkljucno z neko
kontaktno stevilko ali elektronskim naslovom«.
Pripomba ni upostevana zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov.
Svetniea Irena Dolene:
Opozorila je, da ima vsak oddelek samo predstavnika star~ev v svetu star~ev in ali ima tudi
namestnika pa to ni vedno, ker je pri namestniku dlkclja, da ima oddelek lahko namestnika
predstavnika. Dejansko je pa treba zelo spodbujati star~e, da sploh Izvolijo enega predstavnika, ki
/e sploh pripravljen lunkeijo sprejeti.
V praksi se dogaja, da vsi oddelki zavoda ne imenujejo svojih predstavnikov v svet starsev, zato ni
pricakovati, da bode vsi imenovali se namestnike. Namestniki predstavnikov starsev zato z odlokom
niso predvideni.

3.

FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE:

Predlagani odlok nima linancnih posledie. Zavod bo moral v primeru neskladja z dolocili tega odloka
uskladiti svojo organizacijo, oblikovati organe zavoda in sprejeti ali uskladiti splosne akte v roku treh
mesee od uveljavitve tega odloka. Dosedanji organi se stejejo kot konstituirani v skladu z dolocbami tega
odloka in nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.

Mestnemu Svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji

5 K L E P:
Sprejme se Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Kranjski vrtei - predlog.
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Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavod," Kranjski vrtci - z zaznambo sprememb
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Na podlagi 41. elena Zakona 0 organizaeiji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 uradno precisceno 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), 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 8/96, 36/00ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 22. elena Statuta Mestne obcine Kranj - uradno preCiSceno besedilo (Uradni list RS,
st. 30/17 - UPB1) je Mestni svet Mestne obcine Kranj na svoji _. seji dne
sprejel naslednji

OOLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda
Kranjski vrtci

I. SPLOSNA OOLOCBA

1. C1en
Mestna obcina Kranj, Siovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na podrocju predsolske
vzgoje javni vzgojno-izobrazevalni zavod Kranjski vrtei (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE OOLOCBE
2. clen
Ime zavoda: Kranjski vrtei.
Sedez zavoda: Uliea Nikole Tesle 2, Kranj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja spreminja organizadjo dela v zavodu, ce so za to podani
zakonski pogoji.
V zavodu se za izvajanje programa za predsolske otroke na razlicnih lokacijah organizirajo naslednje enote:
Enota Najdihojea, UI. Nikole Tesle 4, Kranj,
Enota Circe, SmledniSka eesta 136, Kranj,
Enota Ciciban, Likozarjeva ulica 22, Kranj,
Enota Mojea, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj,
Enota v OS Malije Copa, UI. Tuga Vidmarja 1, Kranj,
Enola Soncek, Cesla 1. maja 17, Kranj,
Enola Cenca, Opresnikova ul. 4a, Kranj,
Enola Janina, Kebelova ul. 9, Kranj,
Enola Cira Cara, Cesla Slaneta Zagarja 6, Kranj.
Enola Oslrzek, Golnik 54, Golnik,
Enola Jezek, Trstenik 8, Golnik,
Enola Ziv Zav, Jernejeva ul. 14, Kranj,
Enola Biba, Zg. Bilnje 266, Zabniea,
Enola Kekee, Cesla Kokrskega odreda 9, Kranj,
Enola Cebeliea, Planina 39, Kranj.
V okviru zavoda so organizirani naslednji seklorji in sluzbe znolraj njih:
vzgojno - izobrazevalni seklor,
svelovalno - slrokovni seklor, ki ga seslavljala:
•
svelovalna sluzba in
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•
strokovna sluzba
gospodarski in upravno racunovodski sektor, ki ga sestavljajo:
•
•
•

tehnicna sluzba,
racunovodska sluzba in
upravna sluzba.

3. clen
lavod ima in uporablja pecat okrogle oblike s premerom 35 mm in pecat s premerom ZO mm. Pecat vsebuje
ime in sedez zavoda. Sredi pecata je grb Republike Siovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom doloci stevilo, uporabo, nacin varovanja in unicenje pecatov ter doloei delavee, ki
so zanje odgovorni.
4. clen
lavod opravlja dejavnost predsolske vzgoje otrok na obmocju mestne obcine Kranj.

III. DEJAVNOST ZAVODA
5. clen
Dejavnost zavoda je javna sluzba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
1/ 55. ZOO
- Dejavnost poeitniskih domov in podobnih nastanitvenih obratov za
kratkotrajno bivanje,
- Priloznostna priprava in dostava jedi,
1/ 56.ZlO
- Druga oskrba z jedmi,
1/ 56.Z90
- Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremicnin,
L/68.Zoo

L/68.3Z0
N/79.1Z0
N/79.900
N/81.100
N/81.Z10
P/85.100
0/86.909
0/ 88.910
R/93.Z99

- Upravljanje nepremicnin za placilo ali po pogadbi,
- Dejavnost organizatorjev potovanj,
- Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
- Vzdrzevanje objektov in hisniska dejavnost,
- Splosno ciscenje stavb,
- Predsolska vzgoja,
- Druge zdravstvene dejavnosti,
- Dnevno varstvo otrok,
- Drugje nerazvrscene dejavnosti za prosti cas.

6. clen
lavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot trzne dejavnosti:
- Trgovina na drobno na stojnieah in trznieah s tekstilijami in obutvijo,
G/47.8Z0
- Trgovina na drobno na stojnieah in trznieah z drugim blagom,
G/47.890
- Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stajnie in trznie,
G/47.990
- Priloznostna priprava in dostava jedi,
1/56.ZlO
Druga oskrba z jedmi,
1/56.Z90
-Izdajanje revij in druge periodike,
J/58.140
- Drugo zalozniStvo,
J/58.190
-Izdajanje knjig,
J/58.11O
- Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremicnin,
L/68.Z00
- Dajanje sportne opreme v najem in zakup,
N/77.Z10

N/8Z.300
R/90.01O
R/90.030
R/93.Z99

- Organiziranje razstav, sejmov, srecanj,
- Umetnisko uprizarjanje,
- Umetnisko ustvarjanje,
- Druge nerazvrscene dejavnosti za prosti cas.
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7. elen
Zavod ne sme zaeeti z opravljanjem nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez
soglasja ustanovitelja.

IV. ORGANI ZAVODA
8. clen
Organi zavoda so:

- svet zavada,
- ravnatelj,
- strokovna organa,

- svet starsev.
Svet zavoda in svet starsev 0 naeinu svojega dela sprejmeta poslovnik.
Svet zavoda
9. elen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda odloea z veeino glasov vseh elanov, ee zakon ne doloea drugaee.
Svet zavoda odloea 0 zadevah, ki jih doloea zakon, ta odlok ali drugi predpisi, ter odloea 0 zadevah, 0 katerih ni
pristojen odloeati drug organ zavoda.
Naloge sveta zavoda so zlasti:
imenuje in razresuje ravnatelja zavoda,
sprejema program razvoja zavada,
sprejema letni delovni naert in poroeilo 0 njegovi uresnieitvi,
sprejme letno poroeilo 0 samoevalvaeiji zavoda,
odloea 0 uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poroeila 0 vzgojni oziroma izobrazevaini problematiki,
odloea 0 pritozbah v zvezi 5 pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delaveev iz delovnega
razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predlozi vzgojiteljski zbor, solska inspekeija, reprezentativni sindikat
zaposlenih, svet starsev,
odloea 0 pritozbah starsev v zvezi z vzgojnim in izobrazevainim delom v zavodu,
sprejema pravila in druge splosne akte zavoda,
doloea finaneni nacrt in sprejema zakljueni raeun,
predlaga ustanovitelju spremembo ali razsiritev dejavnosti,
daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja 0 posameznih vprasanjih,
razpisuje volitve predstavnikov delaveev in starsev v svet zavoda,
sprejema program razresevanja preseznih delaveev.
10. elen
Svet zavoda steje enajst Clanov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delaveev zavoda,
- trije predstavniki starsev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne obCine Kranj (v nadaljevanju: Svet Mestne obeine
Kranj).
Delavei zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih razresijo po postopku, doloeenim stem odlokom.
Pravieo voliti in biti voljen imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomoenika ravnatelja.
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Predstavnike starsev v svet zavoda izvoli in razresi svet starsev po postopku, dolocenim stem odlokom. Pravieo
biti voljen imajo vsi starsi, katerih otroei so vkljuceni v program predsolske vzgoje v zavodu.
11. clen
Ciani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za stiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
najvec dvakrat zaporedoma.
Clanu sveta zavoda preneha mandata v svetu zavoda pred potekom do be, za katero je bil imenovan oziroma
izvoljen, ce:
izgubi pravico biti voljen oilroma imenovan v svet zavada;
je razresen;
odstopi;
umre.
Predstavniku starsev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni vee vkljucen v program predsolske vzgoje v
zavodu, predstavniku delaveev zavoda pa z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu.
Odstop Clana sveta zavoda pricne veljati z dnem, ko svet zavoda prejme pisno izjavo clana sveta zavoda 0
odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je clanu sveta zavoda prenehal mandat, 0 tern takoj obvesti pristojne za imenovanje
oziroma za izvolitev novega clana sveta zavoda. Ce je potekel mandat predstavniku delaveev zavoda ali
predstavniku starsev, svet zavoda najkasneje v osmih dneh od ugotovitve 0 prenehanju mandata razpise
nadomestne volitve.
Ce clanu sveta zavoda predcasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli
nov clan po istem postopku, kot je bi! imenovan oziroma izvoljen Clan sveta zavoda, kateremu je prenehal
mandat.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev clana sveta zavoda ni potrebna, ce je prenehal mandat manj kot
tretjini clanov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot sest meseeev.
Dolocba iz prejsnjega odstavka ne velja v primeru prenehanja mandata clana sveta zavoda, ki je predstavnik
ustanovitelja.
12. clen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji po imenovanju ali izvolitvi vecine njegovih clanov, pri cemer morajo
biti imenovani vsi predstavniki ustanovitelja, z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Od tega dneva zacne teci mandat clanom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi sklice ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh ali vecine clanov sveta v skladu s prvim odstavkom tega elena. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejsi novoizvoljeni oziroma novo imenovani clan sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika
sveta zavoda.

Imenovanje oziroma volitve clancv sveta zavada
13. clen
Postopek imenovanja oziroma volitev se pricne najvec 150 in najmanj 80 dni pred potekom mandata
dosedanjim clanom sveta zavoda ali v primeru prenehanja mandata posameznemu clanu sveta zavoda v roku,
ki ga doloca peti odstavek 11. elena tega odloka.

o

pricetku postopka sprejme svet zavoda sklep, s katerim seznani delavee, predsednika sveta starsev in
ustanovitelja, ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov.
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Hkrati sprejme sklep 0 razpisu volitev predstavnikov delaveev zavoda in starsev, s katerim doloei dan volitev,
stevilo elanov sveta, ki se volijo, in imenuje volilno komisijo. Sklep 0 razpisu volitev mora biti javno objavljen v
zavodu.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
Ce svet zavoda ne sprejme sklepov iz, tretjega odstavka tega elena najkasneje v roku, doloeenim v prvem
odstavku tega elena, to stori ravnatelj zavoda.
14. elen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne obeine Kranj skladno s svojimi akti.
Predstavnike ustanovitelja se imenuje najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.

15. elen
Postopek volitev in razresitve elanov sveta zavoda vodi volilna komisija, ki se izmed zaposlenih v zavodu s
sklepom sveta zavoda imenuje za dobo stirih let.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva elana ter njihovi namestniki.
Ciani volilne komisije ter njihovi namestniki morajo k imenovanju podati pisno soglasje in ne morejo kandidirati
za elana sveta zavoda.

16. Cien
Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za elane sveta
zavoda v skladu stem odlokom, doloea seznam voliveev, sestavlja liste kandidatov, opravlja in neposredno vodi
tehnieno delo v zvezi z volitvami in glasovanjem na voliseu, ugotavlja rezultat glasovanja, ga razglasi in pod a
poroeilo 0 poteku volitev.
o naeinu svojega dela lahko sprejme rokovnik volilnih opravil.
17. elen
Pravieo predlagati kandidate za predstavnike delaveev v svetu zavoda ima najmanj 5 delaveev zavoda.
Kandidate za predstavnike starsev v svetu zavoda lahko predlaga vsak clan sveta starsev ali starsi posameznega
oddelka zavoda na podlagi sklepa, ki ga starsi sprejmejo na oddelenem sestanku z vecino glasov navzoeih
starsev.
Predlog kandidata za predstavnika delaveev ali starsev v svetu zavoda, ki se predlozi volilni komisiji v roku, ki ga
doloea sklep 0 razpisu volitev, mora biti pisen s podpisi vseh predlagateljev in s prilozenim soglasjem
predlaganega kandidata h kandidaturi. Ce predlog podajo starsi posameznega oddelka s sklepom iz drugega
odstavka tega elena, ga podpisejo vsi prisotni starsi tega oddelka.
18. elen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnieami osebno.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abeeednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrozi zaporedna stevilka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovniea in glasovniea, na kateri ni mogoee ugotoviti volje volivea, je neveljavna. Neveljavna je
tudi glasovniea, ee je volivee glasoval za vee kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, ee se jih je udelezila vee kot poloviea volilnih upravieeneev.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili najvisje stevilo glasov. Ce sta dva kandidata ali vee kandidatov dobili enako
stevilo glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljso delovno dobo v zavodu, oziroma katerega otrok, vkljueen v program
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predsolske vzgoje, je najmlajsi. Ce niti na ta naein ni mogoee ugotoviti, kateri kandidat je izvoljen, se glasovanje
med kandidati, ki so dobili enako stevilo glasov, ponovi.
Ce se volitev udelezi manj upravieencev, kot je doloeeno v eetrtem odstavku tega elena, se volitve ponovijo. V
ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo veeino glasov volilnih upravieencev, ki se volitev udelezijo.

o poteku volitev na voliseih se pise zapisnik, volilna komisija pa v petih dneh po opravljenih volitvah izdela
poroeilo, ki ga javno objavi in ga predlozi predsedniku sveta zavoda in ravnatelju.
Razresitev clanav sveta zavada
19. elen
Delavel zavoda in starsi lahko v casu mandata razresijo svoje predstavnike v svetu zavoda iz razlogov, ki se
nanasajo na delo ali dejanja v zvezi z delom predstavnika v svetu zavoda.
Predstavnike ustanovitelja lahko razresijo pristojni organi, ki so jih imenovali v skladu s pravili 0 imenovanjih in
razresitvah njihovih predstavnikov.
Pastopek razresitve predstavnikov delavcev zavoda oziroma starsev se zaene, ko svet zavoda dobi pisni predlog
za razresitev posameznega ali pa vseh predstavnikov delavcev oziroma starsev v svetu zavoda. Predlog za
razresitev lahko poda tisti, ki je upravieen predlagatelj kandidature za elana sveta zavoda. Ce predlog za
razresitev ne vsebuje razlogov za razresitev, ga predsednik sveta zavoda vrne predlagatelju v dopolnitev in
hkrati doloei rok za dopolnitev.
Zahteva se predlozi volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za
razresitev.
Ce volilna komisija ne zavrne zahteve za razresitev, mora v 30 dneh razpisati glasovanje 0 razresitvi
predstavnika delavcev zavoda ali starsev v svetu zavoda in doloeiti dan glasovanja. Ce je predlog za razresitev
prejet v casu poletnih poeitnic, pa mora razpisati glasovanje najpozneje v roku 30 dni od zaeetka solskega leta.
Ce ni stem odlokom drugaee doloeeno, se za postopek razresitve se smiselno uporabljajo dolocila, ki doloeajo
pravila volitev elanov sveta zavoda.
o razlogih za razresitev mora biti clan sveta zavoda seznanjen pred zaeetkom postopka razresitve. Ce clan
sveta, za katerega se predlaga razresitev, odstopi najkasneje do zaeetka glasovanja 0 razresitvi, se postopek

ustavi.
Clan sveta zavada je razresen, ce je za razresitev glasovala vecina vseh volilnih upravicencev, v nasprotnem
primeru clan sveta zavoda nadaljuje z mandatom.
Razresenemu elanu sveta preneha mandat z dnem, ko svet zavoda potrdi paroWo volilne komisije
izidu za razresitev clana sveta zavada.

0

volilnem

Ravnatelj
20. elen
Ravnatelj je pedagoski vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
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Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
organizira, nacrtuje in vodi dele zavoda,
pripravlja program razvoja zavoda,
pripravlja predlog letnega delovnega naerta in odgovarja za njegovo izvedbo,
pripravlja predlog letnega naerta za investicijsko vzdrzevanje stavb in obnavljanje opreme zavoda,
odgovarja za izvedbo vzdrzevanja, v kolikor je ta na strani zavoda,
odgovarja za uresnicevanje pravic in dolznosti otrok,
vodi delo vzgojiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobrazevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo dele in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloea 0 napredovanju v plaeilne razrede,
- spremlja delo svetovalne sluzbe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starsi (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike),
- obvesea starse 0 delu zavoda in 0 spremembah pravic in dolznosti otrek,
- zagotavlja izvrsevanje odloeb drzavnih organov,
- doloea sistemizacijo delovnih mest,
- odloea 0 sklepanju delovnih razmerij in 0 disciplinski odgovornosti delavcev,
- imenuje in razresuje pomoenike ravnatelja,
skrbi za sodelovanje zavoda s predsolsko zdravstveno sluzbo in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Med zaeasno odsotnostjo nadomesea ravnatelja pomoenik ravnatelja oziroma delavec zavoda, ki ga za
nadomeseanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomocnik ravnatelja oziroma delavec zavoda ima v casu
nadomeseanja pristojnosti v skladu s pooblastilom ravnatelja.
Za ravnatelja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in
izobrazevanja.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece
pred iztekom mandata.
21. elen
Ravnatelja imenuje in razresuje svet zavoda po postopku, doloeenem z zakonom.
22. clen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomoenika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoskih in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti. Pomoenik ravnatelja nadomesea ravnatelja v casu
njegove odsotnosti in opravlja naloge ravnatelja v skladu s pooblastilom.
Ravnatelj imenuje in razresuje pomoenika ravnatelja v skladu z zakonom.
23. elen
Enoto zavoda vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Strokovna organa
24. elen
Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Vzgojiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci zavoda:
obravnava in odloea 0 strokovnih vprasanjih, povezanih z vzgojno-izobrazevalnim delom,
daje mnenje 0 letnem delovnem nacrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloea 0 posodobitvah programov vzgoje in izobrazevanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
daje mnenje 0 predlogu za imenovanje ravnatelja,
7111

daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje 0 predlogih ravnatelja,
odloea 0 vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Strokovni aktiv, ki ga sestavljajo vzgojitelji in pomoeniki vzgojiteljev:
obravnava vzgojno delo,
daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljsanje vzgojnega dela,
obravnava pripombe starsev,
opravlja druge strokovne naloge, doloeene v letnem naertu in
opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Svet starsev
25. elen
Za organizirano uresnieevanje interesa starsev se v zavodu oblikuje svet starsev zavoda, ki je sestavljen tako, da
ima v njem vsak oddelek zavoda po en ega predstavnika, ki ga izvolijo starsi na roditeljskem sestanku oddelka.
Kandidata za predstavnika starsev oddelka lahko predlaga vsak stars oddelka. Glasovanje poteka javno z
dvigom rok, predstavnik oddelka pa je izvoljen, ee zanj glasuje veeina prisotnih starsev oddelka, pri eemer lahko
glasuje Ie en stars posameznega otroka. Posamezni stars je lahko predstavnik Ie enega oddelka zavoda.
Svet starsev je konstituiran, ko je izvoljena veeina njegovih elanov. Svet starsev je sklepeen, ee je na seji navzoea
veeina izvoljenih elanov in odloea z veeino opredeljenih glasov navzoeih elanov, ee ni z zakonom drugaee
doloeeno.
Prvo sejo sveta starsev skliee ravnatelj. Na prvi seji svet starsev izvoli svojega predsednika in njegovega
namestnika.
26. elen
Svet sta rsev:
predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja 0 nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega naerta ter da mnenje 0 letnem

delovnem nacrtu;
daje mnenje 0 kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja 0 poroeilih ravnatelja 0 vzgojno-izobrazevalni problematiki,
obravnava pritozbe starsev v zvezi z vzgojno-izobrazevalnim delom,
voli predstavnike starsev v svet zavoda,
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s solo, zlasti glede vkljueevanja v lokalno okolje;
v dogovoru z vodstvom sole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne sku pine,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Naein delovanja sveta starsev doloeajo zakon, pravila oziroma drugi splosni akti zavoda ali pravila delovanja
sveta starsev, ki jih sprejme svet starsev.

V. SVETOVALNA SLUZBA
27. elen

Zavod organlZlra, v skladu z veljavnimi normativi in standardi, svetovalno sluzbo, ki svetuje otrokom,
vzgojiteljem in starsem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom zavoda pri naertovanju, spremljanju in evalvaciji
razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobrazevalnega dela.
Svetovalna sluzba sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi programov za otroke s posebnimi potrebami.
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VI. SREDSTVA ZA DELO

28. clen
Nepremieno in premieno stvarno premozenje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
zagotavlja ustanovitelj, in 5 katerim upravlja zavod na podlagi sklepa ustanovitelja 0 upravljanju, je lastnina
ustanovitelja.
Premicno stvarno premozenje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira loeeno v okviru evidence 0
osnovnih sredstvih zavoda v skladu 5 predpisi 0 raeunovodstvu.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premozenja ustanovitelja, se
doloeijo s posebno pogodbo.
Zavod je dolZan uporabljati in upravljati s premozenjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
29. Clen
Zavod lahko prostore, v katerih opravlja svojo dejavnost, v casu, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
30. Clen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje jayne sluzbe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plaeil starsev za
storitve v predsolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donaeij, prispevkov sponzorjev ter iz
drugih virov.
31. Clen
Ce zavod v skladu z zakonom, ki ureja vzgojo in izobrazevanje, ustanovi sklad, se njegovo delovanje uredi s
pravili sklada.

VII. NACIN RAZPOLAGANJA 5 PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKIIN NACIN KRITJA PRIMANJKUAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

32. Clen
Presezek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov se uposteva pri prvi naslednji doloeitvi cene
programa. Ostali presezek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti
zavoda.
o razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad prihodki po
zakljuenem raeunu odloea ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTIIN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

33. Clen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj racun v okviru dejavnosti,
doloeenih stem odlokom.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov, s kate rim bi premozenje
obremenil s stvarnimi pravicami.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do viSine sredstev, s katerimi razpolaga.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITEUEM IN ZAVODOM

34.Clen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvrsuje Svet Mestne
obCine Kranj in zupan Mestne obeine Kranj.
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Svet Mestne obeine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
odloea 0 statusnih spremembah zavoda,
daje soglasje k spremembam dejavnosti,
imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
raeunovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
daje soglasje k sklepanju pravnih poslov v zvezi z nepremienim premozenjem,
odloea 0 razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad
prihodki,
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje vrtcev, odloei 0 poveeanju stevila otrok v oddelku,
doloea cene programa predsolske vzgoje,
opravlja druge zadeve v skladu stem odlokom in drugimi predpisi.
Zupan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne obeine Kranj,
poda soglasje k sistemizaciji zavoda,
opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu stem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do visine sredstev, ki so v proraeunu ustanovitelja predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolzan ustanovitelju vsako leta poroeati 0 izvajanju letnega delovnega naerta in razvoja zavoda. Zavod
je dolzan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistiene

namene.

X. NADZDR
35. elen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v zavodu, z namenom, da se zagotovi spostovanje
zakonitosti in stem zaseita pravic predsolskih otrok, izvaja solska inspekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda v skladu s svojimi akti izvaja ustanovitelj.
36. elen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzorujejo proraeunska inspekcija, Raeunsko sodisee Republike Siovenije in
pristojni organ ustanovitelja.
Gospodarjenje z nepremieninami v lasti ustanovitelja nadziZa ustanovitelj.

XI. JAVNOST DELA
37. elen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporoeHi starsem in javnosti ter z objavami na oglasnih deskah na sedezu in
v enotah zavoda ter z objavami na spletni strani zavoda.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobrazevalnem delu zavoda starsi in predstavniki
javnosti ne morejo prisostvovati, razen ee tako doloea zakon oziroma drugi predpisi ali ce to dovoli ravnatelj
oziroma, v primeru prisostvovanja oblikam dela organov zavoda, predsednik organa.
Ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, obvesea javnost 0 delu zavada.
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XII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

38. elen
Za izvajanje predsolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in v statistiene namene zavod vodi, uporablja,
shranjuje in varuje zbirke podatkov v skladu z zakonom, ki ureja vrtce in podzakonskim predpisom, izdanim na
njegovi podlagi.

XIII. SPLOSNI AKTI ZAVODA

39. elen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s
pravili oziroma drugimi splosnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Pravila sprejme svet zavoda, druge akte pa pristojni organ zavoda samostojno, ee zakon ali drug predpis ne
doloeata drugaee.
Pravila in drugi splosni akti ne smejo biti v neskladju stem odlokom.

XIV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

40. elen
Zavod mora v primeru neskladja z doloeili tega odloka uskladiti svojo organizacijo, oblikovati organe zavoda in
sprejeti ali uskladiti splosne akte v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi se stejejo kot konstituirani v skladu z doloebami tega odloka in nadaljujejo s svojim delom do
izteka mandata.
41. elen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okroznem sodiseu v Kranju, pod vlozno stevilko 10014600.
42. elen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Kranjski vrtci (Uradni list RS, st. 29/10 -uradno preeiseeno besedilo, 39/13, 98/13, 13/17) in doloebe splosnih
aktov zavoda, ki so v nasprotju stem odlokom.
43. elen
Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije.
Stevilka:
Datum:
ZUPAN
MESTNE OBCINE KRANJ
BOSTJAN TRILAR

!ll!l
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Na podlagi 41. clena Zakona a organizaciji in finaneiranju vzgoje in izebrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 uradno precisceno 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), 3. clena Zakona a zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 8/96, 36/00ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 22. clena Statuta Mestne obcine Kranj - uradno precisceno besedilo (Uradni list RS,
st. 30/17 - UPB1) je Mestni svet Mestne obcine Kranj na svoji _. seji dne
sprejel naslednji

ODLOK
a ustanovitv! javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda
Kranjski vrtei

I. SPLOSNA DOLOCBA
1. clen
Mestna obcina Kranj, Siovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na podrocju predsolske
vzgoje javni vzgojno-izobrazevalni zavod Kranjski vrtei (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOCBE
2. clen
Ime zavada: Kranjski vrtei.
Sedez zavada: Uliea Nikole Tesle 2, Kranj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja spreminja organizacijo dela v zavodu, ce so za to podani
zakonski pogoji.
V zavodu se za izvajanje programa za predsolske otroke na razlicnih lokaeijah organizirajo naslednje enote:
Enota Najdihojea, UI. Nikole Tesle 4, Kranj,
Enota Circe, SmledniSka eesta 136, Kranj,
Enota Ciciban, Likozarjeva uliea 22, Kranj,
Enota Mojea, Uliea Nikole Tesle 2, Kranj,
Enota v OS Matije copa, UI. Tuga Vidmarja 1, Kranj,
Enota Soncek, Cesta 1. maja 17, Kranj,
Enota Cenca, Opresnikova ul. 4a, Kranj,
Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj,
Enota Cira Cara, Cesta Staneta Zagarja 6, Kranj,
Enota Ostrzek, Golnik 54, Golnik,
Enota Jezek, Trstenik 8, Golnik,
Enota Ziv Zav, Jernejeva ul. 14, Kranj,
Enota Biba, Zg. Bitnje 266, Zabniea,
Enota Kekee, Cesta Kokrskega odreda 9, Kranj,
Enota Cebeliea, Planina 39, Kranj.
V okviru zavada so organizirani naslednji sektorji in sluzbe znotraj njih:
vzgojno - izobrazevalni sektor,
svetovalno - strokovni sektor, ki ga sestavljata:
svetovalna sluzba in
•
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•
strokovna sluzba
gospodarski in upravno racunovodski sektor, ki ga sestavljajo:

•

tehnicna sluzba,

•

raeunovodska sluzba in

•

upravna sluzba.

3. elen
Zavod ima in uporablja peeat okrogle oblike s premerom 35 mm in peeat s premerom 20 mm. Peeat vsebuje
ime in sedez zavoda. Sredi peeata je grb Republike Siovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom doloe; stevilo, uporabo, naein varovanja in unieenje peeatov ter do loci delavce, ki
so zanje odgovorni.
4. elen
Zavod opravlja dejavnost predsolske vzgoje otrok na obmoeju mestne obeine Kranj.

III. DEJAVNOSTZAVODA
5. elen
Dejavnost zavoda je javna sluzba, kat ere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
1/ 55.200
- Dejavnost poeitniskih domov in podobnih nastanitvenih obratov za
kratkotrajno bivanje,
- Priloznostna priprava in dostava jedi,
1/ 56.2lO
Druga oskrba z jedmi,
1/ 56.290
- Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremienin,
L/68.200
L/68.320
N/79.120
N/79.900
N/81.100
N/81.210
P/85.100
0/86.909
0/ 88.910
R/93.299

- Upravljanje nepremicnin za plaeilo ali po pogodbi,
- Dejavnost organizatorjev potovanj,
- Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
- Vzdrzevanje objektov in hisniska dejavnost,
- Splosno eiseenje stavb,
- Predsolska vzgoja,
- Druge zdravstvene dejavnosti,

- Dnevno varstvo otrok,
- Drugje nerazvrscene dejavnosti za presti cas.

6. elen
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot trzne dejavnosti:
- Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicah s tekstilijami in obutvijo,
G/47.820
- Trgovina na drobno na stojnicah in trznicah z drugim blagom,
G/47.890
- Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trznic,
G/47.990
- Priloznostna priprava in dostava jedi,
1/56.2lO
Druga oskrba z jedmi,
1/56.290
-Izdajanje revij in druge periodike,
J/58.140
- Drugo zaloznistvo,
J/58.190
- Izdajanje knjig,
J/58.110
- Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremienin,
L/68.200
- Dajanje sportne opreme v najem in zakup,
N/77.210
N/82.300
R/90.0lO
R/90.030
R/93.299

- Organiziranje razstav, sejmov, srecanj,
- Umetnisko uprizarjanje,
- Umetnisko ustvarjanje,
- Druge nerazvrseene dejavnosti za prosti cas.
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7. elen
Zavad ne sme zaeeti z apravljanjem
saglasja ustanavitelja.

nove dejavnasti ali spremeniti pagajev za apravljanje dejavnasti brez

IV. ORGANI ZAVODA
8. elen
Organi zavada so:

- svet zavada,
- ravnatelj,
- strakavna organa,

- svet starsev.
Svet zavada in svet starsev 0 nacinu svojega dela sprejmeta poslovnik.
Svet zavada
9. elen
Svet zavada je organ upravljanja zavada.
Svet zavada adlaea z veeina glasav vseh elanav, ee zakan ne dalaea drugaee.

Svet zavada adlaea a zadevah, ki jih dalaea zakan, ta adlak ali drugi predpisi, ter adlaea a zadevah, a katerih ni
pristajen adlaeati drug argan zavada.
Nalage

sveta zavada sa zlasti:
imenuje in razresuje ravnatelja zavada,
sprejema program razvoja zavada,
sprejema letni delavni naert in paraeilo 0 njegavi uresnieitvi,
sprejme letno poroeilo 0 samoevalvaciji zavada,
adloea 0 uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poraeila a vzgojni azirama izobrazevalni problematiki,
odloea 0 pritozbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgavarnostmi delavcev iz delovnega
razmerja,
abravnava zadeve, ki mu jih predlazi vzgajiteljski zbor, salska inspekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih, svet starsev,
adlaea a pritozbah starsev v zvezi z vzgojnim in izobrazevalnim delom v zavadu,
sprejema pravila in druge splosne akte zavada,
dalaea finaneni naert in sprejema zakljueni raeun,
predlaga ustanavitelju sprememba ali razsiritev dejavnasti,
daje ustanavitelju in ravnatelju zavada predloge in mnenja a posameznih vprasanjih,
razpisuje volitve predstavnikav delavcev in starsev v svet zavada,
sprejema pragram razresevanja preseznih delavcev.
10. elen

Svet zavada steje enajst elanov in ga sestavljaja:
trije predstavniki ustanovitelja,
pet predstavnikav delavcev zavada,
trije predstavniki starsev.
Predstavnike ustanavitelja imenuje Mestni svet Mestne abeine Kranj (v nadaljevanju: Svet Mestne obeine
Kranj).
Delavci zavada valijo svoje predstavnike v svet zavada in jih razresija po pastopku, dalaeenim stem adlakam.
Pravica valiti in biti valjen imaja vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomoenika ravnatelja.
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Predstavnike starsev v svet zavoda izvoli in razresi svet starsev po postopku, dolocenim stem odlokom. Pravico
biti voljen imajo vsi starsi, katerih otroci so vkljuceni v program predsolske vzgoje v zavodu.
11. clen
Ciani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za stiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
najvec dvakrat zaporedoma.
Clanu sveta zavoda preneha mandata v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma

izvoljen, ce:
- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavada;
- je razresen;
odstopi;
- umre.
Predstavniku starsev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni vee vkljucen v program predsolske vzgoje v
zavodu, predstavniku delavcev zavoda pa z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu.
Odstop clana sveta zavoda pricne veljati z dnem, ko svet zavoda prejme pisno izjavo clana sveta zavoda 0
odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je clanu sveta zavoda prenehal mandat, 0 tem takoj obvesti pristojne za imenovanje
oziroma za izvolitev novega clana sveta zavoda. Ce je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda ali
predstavniku starsev, svet zavoda najkasneje v osmih dneh od ugotovitve 0 prenehanju mandata razpise
nadomestne volitve.
Ce clanu sveta zavoda predcasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli
nov clan po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen clan sveta zavoda, kateremu je prenehal
mandaI.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev clana sveta zavoda ni potrebna, ce je prenehal mandat manj kot
tretjini clanov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot sest mesecev.
Dolocba iz prejsnjega odstavka ne velja v primeru prenehanja mandata clana sveta zavoda, ki je predstavnik
ustanovitelja.
12. clen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji po imenovanju ali izvolitvi vecine njegovih clanov, pri cemer morajo
biti imenovani vsi predstavniki ustanovitelja, z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Od tega dneva zacne teci mandat clanom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi sklice ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh ali vecine clanov sveta v skladu s prvim odstavkom tega elena. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejsi novoizvoljeni oziroma novo imenovani clan sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika

sveta zavada.
Imenovanje oziroma volitve clanov sveta zavada
13. clen
Postopek imenovanja oziroma volitev se pricne najvec 150 in najmanj 80 dni pred potekom mandata
dosedanjim clanom sveta zavoda ali v primeru prenehanja mandata posameznemu clanu sveta zavoda v roku,
ki ga doloca peti odstavek 11. elena tega odloka.

o pricetku postopka sprejme svet zavoda sklep, s katerim seznani delavce, predsednika sveta starsev in
ustanovitelja, ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov.
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Hkrati sprejme sklep 0 razpisu volitev predstavnikov delaveev zavoda in starsev, s kate rim doloei dan volitev,
stevilo elanov sveta, ki se volijo, in imenuje volilno komisijo. Sklep 0 razpisu volitev mora biti javno objavljen v
zavodu.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
Ce svet zavoda ne sprejme sklepov iz tretjega odstavka tega elena najkasneje v roku, doloeenim v prvem
odstavku tega elena, to stori ravnatelj zavoda.
14. elen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne obeine Kranj skladno s svojimi akti.
Predstavnike ustanovitelja se imenuje najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
15. Clen
Postopek volitev in razresitve elanov sveta zavoda vodi volilna komisija, ki se izmed zaposlenih v zavodu s
sklepom sveta zavoda imenuje za dobo stirih let.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva elana ter njihovi namestniki.
Ciani volilne komisije ter njihovi namestniki morajo k imenovanju podati pisno soglasje in ne morejo kandidirati
za elana sveta zavoda.
16. Clen
Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za clane sveta
zavoda v skladu stem odlokom, doloea seznam voliveev, sestavlja liste kandidatov, opravlja in neposredno vodi
tehnieno dele v zvezi z volitvami in glasovanjem na voliSeu, ugotavlja relUltat glasovanja, ga razglasi in poda
poroeilo 0 poteku volitev.

o naeinu svojega dela lahko sprejme rokovnik volilnih opravil.
17. elen
Pravieo predlagati kandidate za predstavnike delaveev v svetu zavoda ima najmanj 5 delaveev meazavoda.
Kandidate za predstavnike starsev v svetu zavoda lahko predlaga vsak clan sveta starsev ali starsi posameznega
oddelka VI't€il-zavoda na podlagi sklepa, ki ga starsi sprejmejo na oddelenem sestanku z veeino glasov navzoeih
starsev.
Predlog kandidata za predstavnika delaveev ali starsev v svetu zavoda, ki se predlozi volilni komisiji v roku, ki ga
doloea sklep 0 razpisu volitev, mora biti pisen 5 podpisi vseh predlagateljev in s prilozenim soglasjem
predlaganega kandidata h kandidaturi. Ce predlog podajo starsi posameznega oddelka s sklepom iz drugega
odstavka tega elena, ga podpisejo vsi prisotni starsi tega oddelka.
18. Clen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnieami osebno.
Na glasovniei se navedejo imena kandidatov po abeeednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrozi zaporedna stevilka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovniea in glasovniea, na kateri ni mogoee ugotoviti volje volivea, je neveljavna. Neveljavna je
tudi glasovniea, ee je volivee glasoval za vee kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, ee se jih je udelezila vee kot poloviea volilnih upraviceneev.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili najvisje stevilo glasov. Ce sta dva kandidata ali vee kandidatov dobili enako
stevilo glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljso delovno dobo v zavodu, oziroma katerega otrok, vkljucen v program
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predsolske vzgoje, je najmlajsi. Ce niti na ta naein ni mogoee ugotoviti, kateri kandidat je izvoljen, se glasovanje
med kandidati, ki so dobili enako stevilo glasov, ponovi.
Ce se volitev udelezi manj upravieeneev, kat je doloeeno v eetrtem odstavku tega elena, se volitve ponovijo. V
ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo veeino glasov volilnih upravieeneev, ki se volitev udelezijo.

o poteku volitev na voliseih se pise zapisnik, volilna komisija pa v petih dneh po opravljenih volitvah izdela
poroeilo, ki ga javno objavi in ga predlozi predsedniku sveta zavada in ravnatelju.
Razresitev clanov sveta zavada
19. elen
Delavei zavada in starsi lahko v casu mandata razresijo svoje predstavnike v svetu zavada iz razlogov, ki se
nanasajo na delo ali dejanja v zvezi z delom predstavnika v svetu zavada.
Predstavnike ustanovitelja lahko razresijo pristojni organi, ki so jih imenovali v skladu s pravili a imenovanjih in
razresitvah njihovih predstavnikov.
Postopek razresitve predstavnikov delaveev zavada oziroma starsev se ,acne, ko svet zavada dobi pisni predlog
za razresitev posameznega ali pa vseh predstavnikov delaveev oziroma starsev v svetu zavada. Predlog za
razresitev lahko poda tisti, ki je upravieen predlagatelj kandidature za elana sveta zavada. Ce predlog za
razresitev ne vsebuje razlogov za razresitev, ga predsednik sveta zavada vme predlagatelju v dopolnitev in
hkrati do loci rok za dopolnitev.
Zahteva se predlozi voliln', kom',siji, ki preveri formal no pravilnost ,ahteve, ne da bi presojala razloge za
razresitev.
Ce volilna komisija ne zavrne zahteve za razresitev, mora v 30 dneh razpisati glasovanje a razresitvi
predstavnika delaveev zavada ali starsev v svetu zavada in dolaeiti dan glasavanja. ce je predlag za razresitev
prejet v casu poletnih poeitnie, pa mora razpisati glasovanje najpazneje v roku 30 dni ad zaeetka solskega leta.
Ce ni stem odlokom drugaee doloeeno, se za postopek razresitve se smiselno uporabljajo doloeila, ki doloeajo
pravila volitev elanov sveta zavada.
o razlogih za razresitev mora biti cran sveta zavada seznanjen pred zaeetkom postopka razresitve. Ce clan
sveta, za katerega se predlaga razresitev, odstopi najkasneje do zaeetka glasovanja a razresitvi, se postopek
ustavi.
Clan sveta zavada je razresen, ee je za razresitev glasavala veeina vseh volilnih upraviceneev, v nasprotnem
primeru clan sveta zavada nadaljuje z mandatom.
Razresenemu elanu sveta preneha mandat z dnem, ko svet zavada potrdi poroeilo volilne komisije a volilnem
izidu za razresitev elana sveta zavada.

Ravnatelj
20. elen
Ravnatelj je pedagoski vodja in poslovodni organ zavada.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavada, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavada.
Ravnatelj vadi tudi strokovno delo zavada in je odgovoren za strokovnost dela ,avoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
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Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, nacrtuje in vodi dela zavada,
- pripravlja program razvoja zavoda,
pripravlja predlog letnega delovnega nacrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
pripravlja predlog letnega nacrta za investieijsko vzdrzevanje stavb in obnavljanje opreme zavoda,
odgovarja za izvedbo vzdrZevanja, v kolikor je ta na strani zavoda,
- odgovarja za uresnicevanje pravie in dolznosti otrok,
- vodi dele vzgojiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobrazevanje in izpopolnjevanje strokovnih delaveev,

organizira mentorstvo za pripravnike,

-

-

prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo dele in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delaveev v nazive in odloca 0 napredovanju v placilne razrede,
spremlja dele svetovalne sluzbe,
skrbi za sodelovanje zavoda s starsi (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike),
obvesca starse 0 delu zavoda in 0 spremembah pravie in dolznosti otrok,
zagotavlja izvrsevanje odlocb drzavnih organov,
doloea sistemizacijo delovnih mest,
odloca 0 sklepanju delovnih razmerij in 0 disciplinski odgovornosti delaveev,
imenuje in razresuje pomocnike ravnatelja,
skrbi za sodelovanje zavoda s predsolsko zdravstveno sluzbo in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Med zacasno odsotnostjo nadomesca ravnatelja pomocnik ravnatelja oziroma delavee zavoda, ki ga za
nadomescanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomocnik ravnatelja oziroma delavee zavoda ima v casu
nadomescanja pristojnosti v skladu s pooblastilom ravnatelja.
2a ravnatelja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in
izobrazevanja.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri meseee
pred iztekom mandata.
21. clen
Ravnatelja imenuje in razresuje svet zavoda po postopku, dolocenem z zakonom.
22. clen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomocnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoskih in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti. Pomocnik ravnatelja nadomesca ravnatelja v casu
njegove odsotnosti in opravlja naloge ravnatelja v skladu s pooblastilom.
Ravnatelj imenuje in razresuje pomocnika ravnatelja v skladu z zakonom.
23. clen
Enoto zavoda vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Strokovna organa
24. clen
5trokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Vzgojiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci zavoda:
obravnava in odloca 0 strokovnih vprasanjih, povezanih z vzgojno-izobrazevalnim delom,
daje mnenje 0 letnem delovnem nacrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloca 0 posodobitvah programov vzgoje in izobrazevanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
daje mnenje 0 predlogu za imenovanje ravnatelja,
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daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje a predlogih ravnatelja,
odloea a vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu 5 predpisi.
Strokovni aktiv, ki ga sestavljajo vzgojitelji in pomoeniki vzgojiteljev:
obravnava vzgojno delo,
daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljsanje vzgojnega dela,
obravnava pripombe starsev,
opravlja druge strokovne naloge, doloeene v letnem naertu in
opravlja druge naloge v skladu 5 predpisi.
Svet starsev
25. elen
Za organizirano uresnieevanje interesa starsev se v zavodu oblikuje svet starsev zavada, ki je sestavljen taka, da
ima v njem vsak oddelek zavada po enega predstavnika, ki ga izvolijo starsi na roditeljskem sestanku oddelka.
Kandidata za predstavnika starsev oddelka lahko predlaga vsak stars oddelka. Glasovanie poteka iavno z
dvigom rok. predstavnik oddelka pa ie izvolien. ee zani glasuje veeina prisotnih starsev oddelka. pri eemer lahko
glasuie Ie en stars posameznega otroka. Posamezni stars ie lahko predstavnik Ie enega oddelka zavada.
Svet starsev je konstituiran, ko je izvoljena veeina njegovih cia nov. Svet starsev je sklepeen, ee je na seji navzoea
veeina izvoljenih elanov in odloea z veeino opredeljenih glasov navzocih elanov, ce ni z zakonom drugaee
doloeeno.
Prvo sejo sveta starsev sklice ravnatelj. Na prvi seji svet starsev izvoli svojega predsednika in njegovega
namestnika.
26. elen
Svet starsev:
predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja a nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja \lft€azavoda, vzgojnega nacrta ter da mnenje a
letnem delovnem naertu;
daje mnenje a kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja a poroeilih ravnatelja a vzgojno-izobrazevalni problematiki,

obravnava pritoz.be starsev v zvezi z vzgojno-izobrazevalnim delom l
voli predstavnike starsev v svet zavada,
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja 5 solo, zlasti glede vkljueevanja v lokalno okolje;
v dogovoru z vodstvom sale lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne sku pine,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Nacin delovanja sveta starsev doloeajo zakon, pravila oziroma drugi splosni akti zavada ali pravila delovanja
sveta starsev, ki jih sprejme svet starsev.

V. SVETOVALNA SLUZBA
27. clen
Zavod organlZlfa, v skladu z veljavnimi normativi in standardi, svetovalno sluzbo, ki svetuje otrokom,
vzgojiteljem in starsem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom zavada pri nacrtovanju, spremljanju in evalvaciji
razvoja zavada ter pri opravljanju vzgojno-izobrazevalnega dela.
Svetovalna sluzba sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi programov za otroke s posebnimi potrebami.
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VI. SREDSTVA ZA DELO

28. clen
Nepremicno in premicno stvarno premozenje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi sklepa ustanovitelja 0 upravljanju, je lastnina
ustanovitelja.
Premicno stvarno premozenje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira loceno v okviru evidence
osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi 0 racunovodstvu.

0

Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premozenja ustanovitelja, se
dolocijo s posebno pogodbo.
Zavod je dolZan uporabljati in upravljati s premozenjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
29.Clen
Zavod lahko prostore, v katerih opravlja svojo dejavnost, v casu, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
SFe~5Iev, ~Fi~81lIjeAii1

z 8e~ajaAjeA'l v AajeA'l ~F8518F8V,

1<1

58 la51 "5taA8'ditelja iA

Z

AjiA'li "~Favlja zav8~, Ai

A'l8g8ee Faz~8Fe~ili za ~Iaee ~elavceA'l.
30.Clen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje jayne sluzbe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, placil starsev za
storitvev predsolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz
drugih virov.
31. Clen
Ce zavod v skladu z zakonom, ki ureja vzgojo in izobrazevanje, ustanovi sklad, se njegovo delovanje uredi s
pravili sklada.

VII. NACIN RAZPOLAGANJA 5 PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKIIN NACIN KRITJA PRIMANJKUAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

32. Clen
Presezek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov se uposteva pri prvi naslednji dolocitvi cene
programa. Ostali presezek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti
zavoda.

o

razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad prihodki po
zakljucnem racunu odloca ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTIIN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

33.Clen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj racun v okviru dejavnosti,
dolocenih stem odlokom.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov, s katerim bi premozenje
obremenil 5 stvarnimi pravicami.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do viSine sredstev, s katerimi razpolaga.
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IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITEUEM IN ZAVODOM
34. elen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvrsuje Svet Mestne
obeine Kranj in zupan Mestne obeine Kranj.
Svet Mestne obeine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
odloea 0 statusnih spremembah zavoda,
daje soglasje k spremembam dejavnosti,
imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
raeunovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
daje soglasje k sklepanju pravnih poslov v zvezi z nepremienim premozenjem,
odloea 0 razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad
prihodki,
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje vrtcev, odloei 0 poveeanju stevila otrok v oddelku,
doloea cene programa predsolske vzgoje,
opravlja druge zadeve v skladu stem odlokom in drugimi predpisi.
Zupan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne obeine Kranj,
pod a soglasje k sistemizaciji zavoda,
opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu stem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do visine sredstev, ki so v proraeunu ustanovitelja predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolzan ustanovitelju vsako leto poroeati 0 izvajanju letnega delovnega naerta in razvoja zavoda. Zavod
je dolzan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistiene

namene.
X. NADZOR
35. elen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v zavodu, z namenom, da se zagotovi spostovanje
zakonitosti in stem zaSCita pravic predsolskih otrok, izvaja solska inspekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda v skladu s svojimi akti izvaja ustanovitelj.
36. elen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzorujejo proraeunska inspekcija, Raeunsko sodisee Republike Siovenije in
pristojni organ ustanovitelja.
Gospodarjenje z nepremieninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

XI. JAVNOST DELA
37. elen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporoeili starsem in javnosti ter z objavami na oglasnih deskah na sedezu in

v enotah zavada ter Z obiavami na spletni strani zavada.
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Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobrazevalnem delu zavoda starsi in predstavniki
javnosti ne morejo prisostvovati, razen ce tako doloca zakon oziroma drugi predpisi ali ce to dovoli ravnatelj
DziromaL v primeru prisostvQvanja oblikam dela organov zavada. predsednik organa.
Ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, obvesca javnost 0 delu zavoda.

XII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

38. clen
Za izvajanje predsolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in v statisticne namene zavod vodi, uporablja,
shranjuje in varuje zbirke podatkov v skladu z zakonom, ki ureja vrtce in podzakonskim predpisom, izdanim na
njegovi podlagi.

XIII. SPLO~NI AKTI ZAVODA

39. clen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s
pravili oziroma drugimi splosnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacljo in delo.
Pravila sprejme svet zavoda, druge akte pa pristojni organ zavoda samostojno, ce zakon ali drug predpis ne
dolocata drugace.
Pravila in drugi splosni akti ne smejo biti v neskladju stem odlokom.

XIV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

40. clen
Zavod mora v primeru neskladja z dolocili tega odloka uskladiti svojo organizacijo, oblikovati organe zavoda in
sprejeti ali uskladiti splosne akte v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi se stejejo kot konstituirani v skladu z dolocbami tega odloka in nadaljujejo s svojim delom do
izteka mandata.
41. Clen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okroznem sodiscu v Kranju, pod vloino stevilko 10014600.
42. clen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Kranjski vrtci (Uradni list RS, st. 29/10 -uradno precisceno besedilo, 39/13, 98/13, 13/17) in dolocbe splosnih
aktov zavoda, ki so v nasprotju stem odlokom.
43. clen
Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije.
Stevilka:
Datum:
ZUPAN
MESTNE OBCINE KRANJ
BOSTJAN TRILAR
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