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Na podlagi 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07, 36/08, 58/09,
65/09) 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10, MUV 6/14) je
Občinski svet Občine Sveta Ana na 17. redni seji, dne 24. septembra 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Sveta Ana

1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana (Ur. list RS št.
70/08, 39/10; v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod posluje pod imenom OSNOVNA ŠOLA SVETA
ANA. Sedež zavoda je pri Sveti Ani, Sv. Ana v Slov. goricah 14,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah. V okviru zavoda delujejo naslednje
enote:
- Osnovna šola Sveta Ana - matična šola , Sv. Ana v Slov. goricah 14 in
- podružnična šola Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah (v nadaljevanju: šola)
- enota vrtca Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah in
- podružnična enota vrtca Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sv. Ana v
Slov. goricah (v nadaljevanju: vrtec).«

ŠT. 20, 30. 9. 2014
2. člen
Spremeni se drugi stavek 5. člena zgoraj navedenega odloka,
ki se glasi:
»V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta
napisana ime in sedež zavoda: OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA,
SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH.«
3. člen
27. točka 24. člena odloka postane 28.točka. točka 27. pa se
glasi:
» je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s
samo-evalvacijo in
pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda«
4. člen
V drugem stavku 32. člena odloka se beseda »šoli« nadomesti
z besedo »zavodu«.
5. člen
Spremeni se zadnji stavek 36. člena, ki se glasi:
»Vrednost tega premoženja je izkazana v bilanci stanja zavoda na dan 31.12.2013 in se letno usklajuje v skladu s predpisi.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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