
 

Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101 

 

 

Datum: 10. 06. 2013  

 

OBČINSKI SVET  

OBČINE GORENJA VAS – POLJANE  

 

 

Zadeva:  

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane  

 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 

Pravna podlaga:  
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – 

ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 
16/07, 36/08, 58/09, 58/09 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-
2D) 

 

Predlagatelj:  

 Odbor za šolstvo, kulturo in šport  

 

Poročevalec:  

G. Jože Novak, predsednik odbora  

 

Namen:  

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane in Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana 

Tavčarja Gorenja vas. 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

V Šoli za ravnatelje so pri pregledu notranjih aktov šol preverjali, ali javna zavoda OŠ Poljane in OŠ 

Ivana Tavčarja razpolagata s ključnimi notranjimi akti, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, s 

poudarkom na najpomembnejših vsebinskih vidikih ter splošni urejenosti le let. Ugotovili so, da je 

stanje urejenosti notranjih aktov na visokem nivoju, saj večjih pomanjkljivosti niso zasledili.  

Ob morebitnem  posodabljanju navedenih odlokov so v Šoli za ravnatelje podali priporočila za 

izboljšanje le teh in uskladitev z zakonodajo.  

Glavne spremembe odlokov  so pri uskladitvi nalog sveta zavoda, nalog ravnatelja, nalog sveta 

staršev, skladno z zakonodajo so navedeni pogoji za imenovanje ravnatelja ter druge uskladitve s 

predpisi.  

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas je 

obravnaval Odbor za šolstvo, kulturo in šport, na svoji seji, dne 06. 06. 2013. Člani odbora na 

predložena odloka niso imeli pripomb in dopolnitev.  

 



Skladno s predpisi se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 

sprejmeta na Občinskem svetu Občine Gorenja vas – Poljane in objavita v Uradnem listu RS.  

 

Predlog sklepa:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane v predloženem besedilu  

ter sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas v predloženem besedilu.  

 

 

 

 

Pripravila:         Župan    

Anja Hren         Milan Čadež  

 

 

      

 


