
O b r a z l o ž i t e v 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (v 
nadaljevanju: odlok): 

Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka je sprejetje Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F) (Uradni 
list RS, št. 129/06), ki v prehodnih določbah določa, da mora ustanovitelj javnih vrtcev in šol 
uskladiti akte o ustanovitvi v skladu z določbami tega zakona najkasneje v roku 18 mesecev 
po njegovi uveljavitvi. Zakon je začel veljati 27.12.2006.  
V predlaganem odloku so upoštevane tudi spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 36/08). Ta zakon je začel veljati 24.04.2008. 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Usklajenost Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica z 
določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06, 36/08). 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
Pravne podlage: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, št. 129/06, 36/08). 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
Odlok bo usklajen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06, 36/08). 
Poglavitne spremembe so: 
- uskladijo se dejavnosti skladno z veljavno standardno klasifikacijo, 
- uskladi se sestava sveta zavoda tako, da se zmanjša število predstavnikov delavcev, kar 

pomeni, da bodo vsi predstavniki (ustanovitelj, delavci, starši) imeli po tri predstavnike,   
- uskladi se postopek za imenovanje in razrešitev ravnatelja, 
- uskladi se besedilo z veljavno zakonodajo. 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
Ob sprejetju predlaganega odloka ne bodo za Občino Miren-Kostanjevica nastale nikakršne 
materialne obveznosti. 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
Zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06, 36/08), so spremembe in dopolnitve 
odloka potrebne. 
Besedilo predlaganega odloka je usklajeno z občinami ustanoviteljicami. 
Predlagani odlok se pošlje v sprejem Občini Brda, Občini Kanal, Mestni občini Nova Gorica, 
Občini Renče – Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba. 
Glede na to, da so predlagane spremembe in dopolnitve usklajene s predpisi, predlagamo 
občinskem svetu, da gradivo obravnava in ga sprejme. 
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