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Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi 
 

 

 

ODLOK 

o spremembi odloka o ustanovitvi javnega  

vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig 

 

 

Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig, z dne 27.11.1996 se 

spremeni tako, da glasi: 

 

1.člen 

 

Določba 2.člena se spremeni tako, da glasi: 

»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ig 

Sedež šole je: Ig 217 

Skrajšano ime zavoda: OŠ Ig 

V sestavo OŠ Ig sodijo: Podružnične šole Iška vas, Tomišelj, Golo. 

Sedeži podružničnih šol: PŠ Iška vas, Iška vas 2 

                                        1292 Ig 

                                        PŠ Tomišelj, TOmišelj 30 

                                        1292 Ig 

                                        PŠ Golo, Golo 37 

                                        1292 Ig« 

 

2.člen 

 

Določba 10.člena se spremeni tako, da glasi: 

»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: 

- Osnovna šola Ig: Ig, Iška Loka, Matena, Staje, Kot, Dobravica, Sarsko, Kremenica 

- Podružnična šola Iška vas: Iška vas, Gornji Ig, Iška 

- Podružnična šola Tomišelj: Tomišelj, Brest, Vrbljene, Strahomer 

- Podružnična šola Golo: Golo, Selnik, Rogatec nad Želimljami, Škrilje, Visoko, Zapotok 

Matična enota je OŠ Ig, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo.« 

 

3.člen 

 

Določbi 11.člena se doda dejavnost prevozi otrok in glasi: 

»Dejavnost zavoda so: 

- osnovno izobraževanje splošnega tipa, v nomenklaturi dejavnosti vodeno pod šifro 20.102, 

- priprava šolske prehrane za učence,  

- organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, 

- prevozi otrok. 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.« 
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4.člen 

 

Določba 48.člena se spremeni tako, da glasi: 

»Ravnatelj zavoda je dolžan, poleg nalog za katere je pristojen po zakonu,m opraviti vse potrebno, da 

zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev 

od dneva uveljavitve tega odloka. 

Svet šole, ki je bil oblikovan v skladu z zakonom in pred uveljavitvijo tega odloka opravlja svojo 

funkcijo do izteka mandata.« 

 

5.člen 

 

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

 

Št.1306 

Ig, dne 17.decembra 1997 

 

Predsednik 

Občinskega sveta 

Občine Ig 

Janez Cimperman l.r. 

 


