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Stari trg pri Ložu, 27. januar 2012

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 in 127/2006), 40., in 41., člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007- UPB5, 36/2008, 5/2009 in 20/2011) ter 20. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62- UPB1), je občinski svet Občine Loška dolina na svoji deveti redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

1. člen

9. člen

V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradno
glasilo občine Loška dolina št. 19, št. 32, št. 47 in št. 63) se črta tretja alineja.

Šestnajsta alineja 23. člena se spremeni tako, da se glasi: » - imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja vrtca in šole ter vodjo podružnične šole«.
10. člen

2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Podružnična šola in vrtec
v pravnem prometu nimata pooblastil.«

Tretji in četrti odstavek 35. člena se črtata. Doda se nov tretji odstavek, ki se
glasi: »Šola v skladu z zakonodajo ustanovi učbeniški sklad.«
11. člen

3. člen
Četrti odstavek 8. člena se črta.
4. člen
Šesti in sedmi odstavek 8. člena se spremenita tako, da se glasita: »Matična
enota je Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, kjer je sedež zavoda. V matični
enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v vzgojno varstvene in druge oblike
oskrbe otrok za celoten zavod. Ravnatelj lahko določi za vpis tudi Podružnično
šolo Iga vas.«

V drugem odstavku 37. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest za šolo določi na podlagi normativov in standardov
ravnatelj v soglasju z ministrstvom, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.«
12. člen
V tretjem odstavku 37. člena se zadnji stavek črta.
13. člen

Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »V Podružnični šoli Iga
vas se praviloma izvaja program za osnovno šolo od prvega do tretjega razreda
oziroma glede na število vpisanih otrok.«

Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti šole, ki niso
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ali vzgoje in
varstva in podobno.«

6. člen

14. člen

5. člen

Tretji odstavek 12. člena se črta.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Loška
dolina.
7. člen

V petem odstavku 16. člena se beseda »imenuje« nadomesti z besedo »izvoli«.
8. člen
V šestem odstavku 16. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
» - en predstavnik iz podružnične šole in«.
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