Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 –
ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), ter 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06 je Občinski svet Občine Lukovica
na svoji 27. seji dne 30.6.2010 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ROJE

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/99, 7/00 in 7/07 v
nadaljevanju: odlok) tako, da se po novem glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
- P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
- P/85.100 Predšolska vzgoja,
- G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
- G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
- H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
- J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- J/58.190 Drugo založništvo,
- J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti,
- L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
- P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
- R/91.011 Dejavnost knjižnic,
- R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
- R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 16. člena odloka tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev zavoda
- trije predstavniki staršev.«
3. člen
Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev zavoda v svetu zavoda poteče mandat s
potekom mandata predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda.

4. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter začne veljati naslednji dan po
zadnji objavi.
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