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Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97) 
 

R A Z G L A Š A M 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Prade-Koper 

 
 

Št.: 026-15/96                                                              Županja Mestne občine Koper 
Koper, 16. aprila 1999                                                           Irena Fister, l.r. 
 
                                                                                                                          
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 27. člena statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave 9/95 in 37/97) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne  15. aprila 
1999 sprejel 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Prade-Koper 

 
 

1. člen 
 

V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Prade-Koper (Uradne objave, št. 8/97) se prvi odstavek dopolni tako, da se na koncu 
odstavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: “ki je matična šola.” 
 

2. člen 
 
V 2. členu odloka se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: “Sedež šole: Pobeška cesta 
52, 6276 Pobegi, Strada di Pobeghi 52, 6276 Pobeghi.” 
 

3. člen 
 

3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
“Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega območje KS Bertoki, KS Pobegi-Čežarji in KS Sv. Anton.  
 
Šola ima tudi skupni šolski okoliš z OŠ Pinka Tomažiča Koper, ki obsega naselji Škocjan in 
Bonini. 
 
Otroke iz naselij skupnega šolskega okoliša se na osnovi dogovora med šolama vpisuje v 
eno izmed šol.” 

4. člen 
 
4. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi: 
 
“ Dejavnosti šole so: 
1. M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje 
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2. H/55.51 dejavnost menz 
3. M/80.422 drugo izobraževanje, d.n. 
4. O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
5. O/92.511 dejavnost knjižnic 
6. O/92.72  druge dejavnosti za sprostitev, d.n. 
7. G/52.74 druga popravila, d.n. 
8. I/60.23 drug kopenski potniški promet 
9. K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem 
10. K/71.10 dajanje avtomobilov v najem 
 
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.” 
 

5. člen 
 

5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
“Za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah se v okviru šole ustanovi 
podružnica šole v Svetem Antonu, Sveti Anton 2, 6276 Pobegi (v nadaljnjem besedilu: 
podružnica), za območje šolskega okoliša, ki obsega KS Pobegi-Čežarji in KS Sv. Anton). 
 
Podružnica ni pravna oseba. 
 
Otroke se vpisuje v osnovno šolo za celoten zavod v matični šoli.” 
 

6. člen 
 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
 
 
Številka: 026-15/96                                                                  Predsednik Občinskega sveta 
Koper, 15.aprila 1999                                                                      Mestna občina Koper 
                                                                                                               Lojze Peric, l.r.  


