Na podlagi 40. in 41. lena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS št. 55/03) in 7. lena statuta Ob ine Velike Laš e (Ur. l. RS
št. 15/99, 30/01 in 93/2001) je Ob inski svet ob ine Velike Laš e na 10. redni seji
dne 17. 12. 2003 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega
zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Laš e
1. len
V odloku o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža
Trubarja Velike Laš e se spremeni 2. odstavek 2. lena, ki se glasi:
“Sedež šole je: Šolska ulica 11, 1315 Velike Laš e.”
2. len
Spremeni se 3. len, ki se glasi:
“V sestavi Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Laš e sta naslednji enoti:
a) enota osnovna šola, v katero sodijo:
- mati na osnovna šola, Šolska ulica 11, 1315 Velike Laš e
- podružni na šola Rob, Rob 1, 1314 Rob
- podružni na šola Turjak, Turjak 10, 1311 Turjak
b) enota vrtec Son ni žarek, Šolska ulica 9, 1315 Velike Laš e.”
3. len
Doda se nov 5. a len, ki se glasi:
“Finan ni obra un se vodi v zavodu lo eno za vsako enoto posebej. S pravili zavoda
se podrobneje uredijo vprašanja lo enega finan nega obra una, zlasti na in
razdelitve skupnih stroškov poslovanja. “
4. len
Spremeni se tretji odstavek 8. lena, ki se glasi:
“Svet šole šteje enajst lanov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Ob inski svet ob ine Velike Laš e,
- pet predstavnikov zaposlenih, ki jih izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah,
od tega so trije predstavniki šole in dva predstavnika vrtca,
- trije predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetih staršev in sicer svet staršev
šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
“ Doda se 4. odstavek, ki se glasi:
“ lani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni najve dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je vezan na
status v vrtcu oziroma v šoli.”
5. len
Doda se nov 11. a len, ki se glasi:

“Vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj potem, ko si pridobi mnenje
vzgojiteljskega zbora, predhodno pa tudi mnenje ustanovitelja.”
6. len
Spremeni se 13. len, ki se glasi:
“Za organizirano uresni evanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev,
posebej za šolo in posebej za vrtec.
Svet staršev šole oz. vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev za šolo opravi ravnatelj, za vrtec pa vodja vrtca.”
7. len
Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Ob ine Velike Laš e.
Oblikovanje sveta šole in sveta staršev mora zavod uskladiti v roku tridesetih dni po
uveljavitvi odloka, vse ostale zadeve, ki se nanašajo na dolo be tega odloka, pa v
roku treh mesecev po uveljavitvi odloka.
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Ob ina Velike Laš e Župan Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.

