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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA:

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO – prva obravnava

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Brda, g. Franc Mužič, na podlagi drugega odstavka 29.
člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17)

POROČEVALCI:

Anita Manfreda, direktorica občinske uprave

PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP),
46. in 47. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
18. člen Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
26/17)
NAMEN:
Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo, prva obravnava

OBRAZLOŽITEV:
1. Članice in člani Občinskega sveta Občine Brda so dne 7. 2. 2017 na občino naslovili
Pobudo o preimenovanju Osnovne šole Dobrovo v Osnovno šolo Alojza Gradnika
Dobrovo. Pobuda je bila celovito utemeljena z naslednjo vsebino:
Leta 1882 se je v Medani v Goriških Brdih rodil Alojz Gradnik, eden najpomembnejših
slovenskih pesnikov, ki ga zaradi tematike imenujejo tudi »pesnik Goriških Brd« in
»pesnik življenja in smrti ter poet ljubezni«. Alojz Gradnik je sin Goriških Brd, na katera je
bil srčno navezan. Nazorsko in umetniško se je oblikoval pred 1. svetovno vojno v ozračju
»slovenske moderne«, iz katere je dobil veliko spodbud. Pomembna sestavina njegove
osebnosti je bil nacionalizem, ki je izhajal iz doživljanja nacionalne ogroženosti, pa tudi
socialne manjvrednosti ob meji Primorske in v Istri. Pesnik je že zgodaj zapustil domači
kraj, vendar se je z domotožno mislijo vedno vračal vanj. Pesmi, ki so posvečene Medani,

sodijo med njegove najlepše. Prebivalci Brd se pesniku vsako leto poklonijo z
Gradnikovimi večeri. Pred gradom na Dobrovem, ob katerem se vije glavna briška žila,
cesta, stoji njegov spomeniki, ta pa je tudi začetek Gradnikove učne poti, ki je
pospremljena s pesnikovimi verzi.
Ker v letu 2017 mineva 50 let od Gradnikove smrti, velja njegov spomin počastiti. S
preimenovanjem Osnovne šole Dobrovo v Osnovno šolo Alojza Gradnika Dobrovo bi
veliko pesniško osebnosti naredili še večjo.
2. V skladu z zakonodajo (Zakon o javnih zavodih, Zakon o lokalni samoupravi) so občine
ustanoviteljice osnovnih šol. Osnovna šola Dobrovo je bila ustanovljena z odlokom, ki ga
je Občinski svet Občine Brda sprejel dne 31. 1. 1997. Odlok je bil večkrat spremenjen in
dopolnjen, glede na zahteve spreminjajoče se zakonodaje. Občinski svet samostojno
odloča o imenu in sedežu zavoda.
3. Župan Občine Brda podpira pobudo vseh članov in članic občinskega sveta za
preimenovanje šole, zato predlaga Občinskemu svetu Občine Brda, da sprejme
predloženi Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Dobrovo.
FINANČNE POSLEDICE:
Finančne posledice niso predvidene.
Občinskemu svetu Občine Brda se predlaga, po razpravi, v sprejem naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Osnovna šola Dobrovo, v prvi obravnavi.

Pripravila:
Anita Manfreda,
direktorica občinske uprave

Župan
Franc Mužič

OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017) je
Občinski svet Občine Brda na _____ redni seji dne __________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Osnovna šola Dobrovo, v prvi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.
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ŽUPAN
Franc Mužič

