Objavljeno v Našem časopisu št.: 295/2003
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96, 31/00, 36/00), 40., 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževana, (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01, 108/02) in 20. člena
Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet občine
Vrhnika na 5. seji, dne 29.5.2003, sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Antonije Kucler Vrhnika

1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler
Vrhnika (Uradni list RS, št. 62/96, 40/97, 52/98) se četrtemu odstavku doda nova šesta
alinea, ki se glasi.
'' – enota Bevke''
V petem odstavku se za besedo Log namesto besede ''in'' postavi vejica, za besedo
Dragomer pa se dodata besedi ''in Bevke''.
Črta se šesti odstavek.
2. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku doda nova štirinajsta alinea, ki se glasi:
''zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov''.
Dosedanja štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alinea postanejo
petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea.
3. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda ''izpolnjuje'' nadomesti z besedilom ''ima najmanj
visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge''.
V drugem odstavku se beseda ''ministrom za šolstvo in šport'' nadomesti z besedo
''pristojnim ministrom'', beseda ''štiri leta'' pa z besedo ''pet let''.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek:
''Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata.''
''Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha
mandat po zakonu''
Na koncu dosedanjega tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
''Mnenje ustanovitelja ni potrebno če se ravnatelja razreši na njegov predlog''.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

4. člen
V 26. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
''Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja,
ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za
razrešitev seznaniti učiteljski zbor.''
5. člen
V 28. členu se v drugem odstavku v četrti alinei črta besedilo ''in pomočnika ravnatelja''
6. člen
V 32. členu se v drugem odstavku beseda ''prijavijo'' zamenja z besedo''objavijo''.
7. člen
V 44. členu se v drugem odstavku datum 1.9.2000 spremeni v 1.9.2003, v tretjem odstavku
pa se datum 1.9.2002 spremeni v 1.9.2005, beseda ''dveh'', pa se zamenja z besedo''enem''.
8. člen
Ta odlok se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati petnajst dni po objavi.
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