Objavljeno v Našem časopisu št. 367/09 z dne 21.12.2009
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/2009), Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008) in Statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet na 25. seji, dne 19.11.2009
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA ANTONIJE KUCLER VRHNIKA

1. člen
Četrti odstavek drugega člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo zavoda sodijo enote:
1. Želvica, Vrhnika, Tržaška cesta 2a
2. Žabica, Vrhnika, Stara Vrhnika 1a
3. Barjanček, Vrhnika, Stara Vrhnika 1a in
4. Rosika, Vrhnika, Bevke 17.«
2. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je:
P/ 85.100 Predšolska vzgoja
P/ 88.910 Dnevno varstvo otrok
P/ 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/ 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Vrtec lahko poleg osnovnih dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
osnovne dejavnosti:
I/ 56.290 Druga oskrba z jedmi
L/ 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
J/ 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
G/ 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
M/ 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
R/ 90.010 Umetniško uprizarjanje
R/ 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/ 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.«

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

4. člen
V tretjem odstavku 23. člena se za osemnajsto doda nova alineja, ki se glasi:
»- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poročila o samoevalvaciji vrtca,«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 26. člena tako, da se glasi:
»Zavod ima dva pomočnika ravnatelja.«
6. člen
V 32. členu se na koncu dodan naslednji odstavek:
»Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in planu kadrov, uskladitev Letnega delovnega načrta
vrtca, soglasje pred objavo prostega delovnega mesta za zaposlitev novih strokovnih
delavcev in soglasje k razporeditvi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki lahko v
primeru, da sprejetje akta ne predvideva dodatnih proračunskih sredstev občine glede na
veljavni proračun občine ali v primeru, ko posebne spremembe zahteva zakon, potrdi
župan.«
7. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.
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