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OBČINA SVETI TOMAŽ       PREDLOG 
OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 21/91 in 8/96) prvega odstavka 41. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– ZOFVI-UPB5 in 36/08) ter 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradne vestnik občine 
Ormož, št. 7/07 ) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na 18. redni seji, dne 20.11.2008 
sprejel 
 

O D L O K  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA 

O USTANOVITVI VZGOJNO –IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 
SVETI TOMAŽ 

 
 

1. člen  
 

        Za tretjim odstavkom 10. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno –izobraževalnega zavoda 
osnovna šola Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 3/07) se doda nov 
odstavek, ki se glasi: «Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni 
vsi predstavniki«.  

 
2. člen 

 
V prvem odstavku 15. člena se za enaindvajseto  alineo doda nova alinea, ki se glasi:« 

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 
letnega poročila o samo-evalvaciji šole«. 

 
Dosedanja dvaindvajseta alinea postane triindvajseta alinea.  
 

3. člen 
 

        Tretji odstavek 18. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno –izobraževalnega zavoda 
osnovna šola Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 3/07) se spremeni tako, da 
se glasi: »Svet staršev:  

- predlaga nadstandardne programe; 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih 

šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu  
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 
- voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organa zavoda; 
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje;  
- samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne 

skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte; 
- oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja;  
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.« 

 
 



 2

 
Za tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:  
»Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.«  
 
 

4. člen 

Spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti 
Tomaž. 
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