Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US, 8/1996, 18/1998 Odl.
US, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07- UPB5) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 14. redni seji dne
8.5.2008 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO
1. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Kersnika Brdo (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/2002) se spremeni tako, da se po novem
glasi:
S tem odlokom Občina Lukovica, s sedežem Stari trg 1, 1225 Lukovica ( v nadaljevanju: ustanovitelj)
ustanavlja na področju osnovnega šolstva in dejavnosti predšolske vzgoje javni vzgojno –
izobraževalni zavod OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
2. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
Ime zavoda je: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO.
Sedež zavoda je: Brdo 5, Lukovica.
V zavodu sta za izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 5. razreda na različnih
lokacijah organizirani:
Podružnična šola BLAGOVICA, ki deluje na lokaciji Blagovica 33, 1223 Blagovica in
Podružnična šola Krašnja, ki deluje na lokaciji Krašnja 14 A, 1225 Lukovica.
V sestavi zavoda deluje tudi vzgojnovarstvena enota Medo, ki deluje na lokaciji: Prevoje pri Šentvidu,
Zaboršt 2, 1225 Lukovica in lokaciji Krašnja 14 A, 1225 Lukovica.
3. člen
16. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev
zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi ter o zadevah za
katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
-

trije predstavniki ustanovitelja
trije predstavniki delavcev zavoda (1 predstavnik šole Brdo, 1 predstavnik za obe podružnični
šoli Krašnja in Blagovica skupaj in 1 predstavnik vzgojnovarstvene enote Medo)
trije predstavniki staršev (1 predstavnik šole Brdo, 1 predstavnik za obe podružnični šoli
Krašnja in Blagovica skupaj in 1 predstavnik vzgojnovarstvene enote Medo).

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Lukovica.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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