
 
DRUGA OBRAVNAVA 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996), 41. in 42. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007–UPB5, 36/2008, 

58/2009, 64/2009-popr., 65/2009-popr., 20/2011) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/2009, 17/2011) je Občinski svet Občine Tolmin na ... seji  …………….. sprejel 

 

 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA 

ZAVODA VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN  
 
 

 
1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradno 
glasilo, št. 6/1997, 8/1997, 7/1999, Primorske novice Uradne objave, št. 54/2001, 25/2008, Uradni list 

RS, št. 58/2010) se spremeni 1. člen tako, da se glasi: 
 

»1.   člen 

 
S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljevanju: 

ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojnovarstveni zavod 
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (v nadaljevanju: zavod).«. 

 
2. člen 

 

Spremeni se četrti odstavek 2. člena tako, da se glasi: 
 

» (4) V sestavo zavoda spadajo tudi:  
- enota vrtca v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, 

- enota vrtca v Podružnični šoli Antona Majnika Volče, 

- enota vrtca Volarje.«. 
 

3. člen 
 

Spremeni se drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi: 

 
» (2)  Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.«. 

 
4. člen 

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

 

 
                                                

                                                                                                                UROŠ BREŽAN, 
                                                                                                                       ŽUPAN 

 

 
Številka:   

 
Tolmin,   dne          

 
 

 



OBRAZLOŽITEV 
 

 

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin je dne 18. oktobra 2012 vložil predlog za spremembo odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin. Predlog za 

spremembo je utemeljil z dejstvom, da: 
- od 1. septembra 2011 dalje deluje poleg enot vrtca v Volčah in na Volarjih tudi enota vrtca v 

Osnovni šoli Tolmin v Tolminu, enota vrtca v OŠ Tolmin pa v veljavnem ustanovitvenem odloku ni 

navedena, 
- je uskladitev organizacije vrtca v ustanovitvenem odloku z dejanskim stanjem pogoj za 

spremembo vpisa vrtca v razvid vrtcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
 

Enota vrtca v OŠ Tolmin je bila oblikovana zaradi prostorske stiske v matičnem vrtcu v Tolminu, ki je 
nastala zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec. Medtem, ko je v lanskem šolskem letu deloval v tej 

enoti en oddelek, delujeta v letošnjem dva. 

 
Glede na to, da morajo biti na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja enote vrtca določene v ustanovitvenem aktu, je zaradi oblikovanja nove enote vrtca v 
OŠ Tolmin treba spremeniti ustanovitveni odlok tako, da je v njem navedena poleg enot vrtca v 

Volčah in na Volarjih tudi enota vrtca v OŠ Tolmin. Zaradi navedenega dejstva se spreminjata 1. in 2. 

člen ustanovitvenega odloka, 3. člen pa se spreminja le zaradi pravilnega slovničnega zapisa (množina 
namesto dvojine). 

 
 

 
FINANČNE POSLEDICE 

 

Predlagana sprememba Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak 
Bignami Tolmin nima posledic niti na občinski niti na državni proračun. 

 
 

 

BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

 
1. člen 

 

S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljevanju: 
ustanovitelj) na področju vzgoje in  varstva predšolskih otrok ustanavlja javni vzgojnovarstveni zavod 

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (v nadaljevanju: zavod) z enotama Volče in Volarje. 
 

2. člen 
 

Ime zavoda je: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin. 

 
Sedež zavoda je: Tolmin, Prekomorskih brigad 1. 

 
Skrajšano ime zavoda je: Vrtec Tolmin. 

 

V sestavo zavoda spadajo: 
Enota vrtca Volče v Volčah in 

Enota vrtca Volarje na Volarjih. 

 
3. člen 

 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno. 
 

Enoti vrtca v pravnem prometu nimata pooblastil. 

 



Za svoje obveznosti odgovarja zavod do višine sredstev, s katerimi razpolaga. 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno, subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja 

zavodu iz proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

  
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak 

Bignami Tolmin so obravnavali: 
- Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Tolmin na seji, dne 26.11.2012 (pripombe 

so upoštevane), 

- Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Tolmin na seji, dne 02. 12. 2012 (Odbor 
ni imel pripomb), 

- Občinski svet Občine Tolmin na seji 11.12.2012 (pripombe so upoštevane). 
 

 
Sestavil: Rafael Šuligoj, svet.za dd 

 

 
Tolmin, 14. 12. 2012 


