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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0005/2022-28 

Datum: 28. 9. 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, 207/21 in 105/22 - ZZNŠPP), 

Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 

99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 

št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 27. seji, dne 28. septembra 

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, 3/10 in 6/22) se tretji odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:  

 

»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja,  

- pet predstavnikov delavcev zavoda, in sicer: trije predstavniki delavcev šole, en predstavnik 

delavcev vrtca in en predstavnik administrativno-tehničnih služb zavoda, 

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

vrtca.« 

 

2. člen 

 

V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

 

»Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje 

vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.« 

 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.  
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Prehodna in končna določba: 

3. 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: 603-0001/2022-48     

    

 

                                                                                                                                Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                      Peter LOŽAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 18/2022, z dne 14. 10. 2022, 

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

- arhiv, tu. 


