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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0002/2022-21 

Datum: 20. 4. 2022 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-

ZJPZ), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 

ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 16. člena Statuta 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 

Občine Trzin na 25. redni seji, dne 20. aprila 2022, sprejel 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Trzin 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 4/02, 5/07, 8/09 in 3/10) se spremeni prvi odstavek 1. člena tako, da se glasi:  

 

»S tem odlokom Občina Trzin, s sedežem Mengeška cesta 22, Trzin, (v nadaljevanju: ustanovitelj) 

ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod OSNOVNA ŠOLA TRZIN (v nadaljevanju: zavod).« 

 

2. člen 

 

Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja,  

- trije predstavniki delavcev zavoda, in sicer: dva predstavnika delavcev šole in en predstavnik 

delavcev vrtca in 

- trije predstavniki staršev, in sicer: dva predstavnika staršev šole in en predstavnik staršev enote 

vrtca.« 

 

3. člen 

 

Drugi stavek prvega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Sveta staršev sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in njegovega 

namestnika, ki ju starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka vsako leto.« 
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Prehodna in končna določba 

 

4. člen 

 

Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata. 

 

5. člen 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Trzin prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

 

Številka: 603-0001/2022-21                                                                                                                   

    

                                                                                                                                Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                      Peter LOŽAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2022, z dne 6. 5. 2022, 

- Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7b, 1236 Trzin, 

- arhiv, tu. 


