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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP ), 40. in 41. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno 

(Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na _________  

redni seji dne _________ sprejel 

 

O D L O K  

o spremembi 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. 25/10 – UPB1 in 50/16) se zadnja alineja prvega 

odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi: 

»– Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno.« 

 

2. člen 

 

Besedilo zadnje alineje prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»– Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno.« 

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.  

Cerkno, dne                                                                             

 Župan 

Občine Cerkno 

Jurij Kavčič 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

S strani ravnatelja Osnovne šole Cerkno je prišla pobuda za dopolnitev imena vrtca z 

naslednjo utemeljitvijo: 

»Naprošamo vas za soglasje k dopolnitvi imena našega vrtca, in sicer Vrtec Peter Klepec pri 

Osnovni šoli Cerkno z ustrezno spremembo ustanovnega akta. Namen spremembe je 

predvsem didaktična dopolnitev vzgojno – izobraževalnega poslanstva vrtca, s pomočjo 

katere želimo v otrocih spontano privzgojiti zgled etičnega ljudskega junaka, ki SVOJO MOČ 

PRIDOBI Z DOBROTO IN JO Z DOBRIM NAMENOM TER POZITIVNIM 

POSLANSTVOM TUDI ŠIRI MED SOLJUDI. S tem pa istočasno obeležujemo tudi literarno 

delo pisatelja Franceta Bevka, ki je povest na slovenskih ljudskih motivih razvil v najbolj  

prepoznavno različico umetne povesti o tem junaku, katera se široko uporablja v slovenskem 

prostoru.  Pobuda s strani kolektiva je bila 5. oktobra 2016 podprta na pedagoškem aktivu 

vseh zaposlenih,  9. novembra 2016 na seji Sveta staršev vrtca ter 21. decembra 2016 na 13. 

seji Sveta zavoda.« 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718


Glede na navedeno se predlaga, da se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, v 

skladu z 89. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno, sprejme po  hitrem 

postopku za sprejem odlokov, pri katerem ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna 

opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.    

 

Pripravil: 

mag. Martin Raspet 

         Župan 

        Jurij Kavčič 

 


