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PREDLOG SKLEPA:  
 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, se sprejme po hitrem postopku v 
predlaganem besedilu. 

 
 

ŽUPAN 
         Gašper Uršič, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) 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 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 
Osnovne šole Cerkno (Uradni list RS, št. 25/10 s spremembami) se besedilo 1. člena spremeni 
tako, da se spremenjeno glasi: 

»1. člen 

S tem odlokom Občina Cerkno, s sedežem Bevkova ul. 9, Cerkno (v nadaljevanju: 
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok 
javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Cerkno (v 
nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodita tudi: 

– Podružnična šola Šebrelje, 

– Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno. 

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Cerkno.« 

2. člen 

Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi: 

»2. člen 

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkno. 

Sedež zavoda: Bevkova ul. 26, Cerkno. 

Skrajšano ime zavoda: OŠ Cerkno. 

V sestavo OŠ Cerkno sodita tudi : 

– Podružnična šola Šebrelje, ki deluje na lokaciji Šebrelje 38, 5282 Cerkno, 

– Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno, ki deluje na lokacijah Bevkova ulica 20 in 
Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno. 

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični 
šoli, enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi. 



 

Sprememba organiziranosti se uredi z odlokom.« 

5. člen 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovne šole Cerkno začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 014-0003/2010 

Cerkno,  

        
         OBČINA CERKNO 
                   Župan 
                Gašper Uršič   
 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA IN VZGOJNO-VARSTVENEGA 
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA CERKNO 
 
Zakon 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, 49/16-popr. in 25/17 - ZVaj) opredeljuje, da morajo biti vsi izvajalci javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja. Razvid je javna knjiga, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Vpis v razvid ureja Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno 
veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 10/09), kjer med drugim 
opredeljuje, da morajo biti vpisane v razvid vse enote oziroma oddelki javnega zavoda. 
Z novim šolskim letom je v občini Cerkno prišlo do odprtja novega, 10. oddelka vrtca v 
Osnovni šoli Cerkno, Bevkova ulica 26, Cerkno, zaradi česar je v predlogu odloka dodan 
navedeni oddelek. Navedena sprememba mora biti v skladu z zakonodajo vpisana v razvid. 
Eden od pogojev za vpis v razvid je statusna ureditev tega oddelka v ustanovitvenem aktu. 
Glede na navedeno predlagamo spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, ki ga mora potrditi 
občina ustanoviteljica.  


