Objavljeno v Našem časopisu št. 373 z dne 28. 6. 2010

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 44I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2 in dopolnitve) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/2009) je Občinski svet
Občine Vrhnika na svoji 29. seji dne 08. 06. 2010 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana
Cankarja (Naš časopis št. 344 z dne 17.12.2007 – uradno prečiščeno besedilo) se 10. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja javno službo v okviru naslednjih dejavnosti:
- P 85.200 - osnovnošolsko izobraževanje,
- P 85.590 - drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P 85.600 - pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovne dejavnosti:
- P 85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s področja športa in rekreacije,
- P 85.520 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture,
- C 18.120 - drugo tiskanje,
- C 18.130 - priprava za tisk,
- C 18.200 - razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
- G 47.789 - trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
- G 47.790 - trgovina na drobno z rabljenim blagom,
- G 47.890 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
- G 47.910 - trgovina na drobno po pošti ali internetu,
- H 49.391 - medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- I 56.210 - priložnostna dostava in priprava jedi,
- I 56.290 - druga oskrba z jedmi,
- J 58.110 - izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
- J 58.130 - izdajanje časopisov,
- J 58.140 - izdajanje revij in druge periodike,
- J 58.190 - drugo založništvo,
- J 62.020 - svetovanje o računalniških napravah in programih,
- J 62.090 - druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti,
- J 63.100 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- L 68.200 - oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
- M 69.200 - računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
- M 74.300 - prevajanje in tolmačenje,
- N 77.110 - dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
- N 77.210 - dajanje športne opreme v najem in zakup,
- N 77.330 - dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v njem in zakup,
- N 77.390 - dajanje drugih strojev, naprav v najem in zakup,
- N 82.190 - fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
- N 82.300 - prirejanje razstav, sejmov in srečanj,
- R 90.010 - umetniško uprizarjanje,
- R 90.030 - umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
- R 90.040 - obratovanje objektov za kulturne prireditve,

- R 91.011 - dejavnost knjižnic,
- R 93.110 - obratovanje športnih objektov,
- R 93.190 - druge športne dejavnosti,
- R 93.210 - dejavnost zabaviščnih parkov,
- R 93.299 - druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
» Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.«
Spremeni se četrti odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po
postopku in na način, ki ga določa zakon ter ta odlok, in sicer tri predstavnike matične šole –
enega iz razredne in dva iz predmetne stopnje, enega predstavnika ŠPP in enega
predstavnika administrativno tehničnih delavcev.«
3. člen
V 16. členu se za 3. alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,«
Dosedanje četrta do osemnajsta alineja postanejo peta do devetnajsta alineja.
4. člen
V tretjem odstavku 23. člena se doda nova enaindvajseta alineja, ki se glasi:
»- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda.«
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »visokošolsko izobrazbo« nadomesti z besedilom
»izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje,
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje.«
6. člen
V prvem odstavku 33. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Tehnično in finančno
podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.«
Četrti odstavek 33. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta,
pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
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voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v
lokalno okolje,
v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.«
7. člen

V 37. a členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: « Na področju vzgoje in
izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki:«
8. člen
Drugi in tretji odstavek 39. člena se črtata.
9. člen
Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zavod ustanovi šolski sklad, iz
katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se
ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standardnega pouka in podobno.«
10. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-15/2010 (3-03)
Datum: 09. 06. 2010

OBČINA VRHNIKA
Župan
dr. Marjan Rihar l.r.
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