Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja (Ur.list RS št. 16/07 – UPB5) in 1. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. list RS št.
58/09) ter 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur.glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 –
UBP) je Občinski svet občine Velike Lašče na 21. redni seji dne 20. januarja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Primoţa Trubarja
Velike Lašče (Uradni list RS št. 55/96 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/04 in
2/07), se spremeni 5. člen in se glasi:
»Dejavnost šole je:
- P 85.100 Predšolska vzgoja
- P 85.200 Osnovnošolsko izobraţevanje
- P 85.5
Drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- C 18.120 Drugo tiskanje
- G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic
- H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- I 56.210 Priloţnostna priprava in dostava jedi
- J 58.190 Drugo zaloţništvo
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
- R 91.011 Dejavnost knjiţnic
- R 93.110 Obratovanje športnih objektov.
Šola izvaja javno veljavni izobraţevalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenem z zakonom ter opravlja druge dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje
osnovnošolskega izobraţevanja, kot so: izvajanje nadstandardnih in drugih programov, druge
oblike dela z učenci, organizacija šolskih prireditev, organizacija prevozov učencev, priprava
šolske prehrane in podobno.
Enota vrtca izvaja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in
po postopku, določenim z zakonom.
Šola lahko organizira vzgojo in varstvo predšolskih otrok v vzgojno varstveni druţini in
občasno varovanje otrok na domu ter opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju
predšolske vzgoje. »
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2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja je Svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določa zakon, ta odlok ali drug predpis.
Svet šole, ki šteje enajst članov, sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Velike Lašče,
- pet predstavnikov delavcev, ki jih izvolijo zaposleni na neposrednih in tajnih volitvah, od
teh 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.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Člani sveta izmed sebe na ustanovni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka v šoli oziroma v vrtcu.
Mandat predstavnikov lokalne skupnosti je povezan s potekom mandata občinskega sveta,
ki je predstavnike v javni zavod imenoval.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Štev: 0301-02/2010
Velike Lašče, dne 20.1.2010
Občina Velike Lašče
Ţupan Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ., l.r.
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