Na podlagi 70. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5 in 36/08), 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in 16.
člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 16. redni seji dne
11.12.2008 sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
(Uradni list RS, št. 17/97, 81/97, 41/99 in 61/07) se v 1. členu beseda »Platiševa« nadomesti z besedo »Bevkova«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku številka »30« nadomesti s številko »35«.
3. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
- P 85.200

Osnovnošolsko izobraževanje

- P 85.100

Predšolska vzgoja

- C 18.130

Priprava za tisk in objavo

- G 47.990

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

- H 49.391

Medkrajevni in drug cestni potniški promet

- I

Druga oskrba z jedmi

56.290

- J 58.140

Izdajanje revij in druge periodike

- J 59.110

Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

- J 62.090

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

- J 63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

- J 63.120

Obratovanje spletnih portalov

- L 68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

- N 79.120

Dejavnost organizatorjev potovanj

- 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 85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

- R 90.030

Umetniško ustvarjanje

- R 90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

- R 91.011

Dejavnost knjižnic

- R 93.110

Obratovanje športnih objektov

- R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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