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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 Dekani 

 
 
 

Št.: 026-21/96                                                              Županja Mestne občine Koper 
Koper, 16. aprila 1999                                                           Irena Fister 
 
 
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 Dekani 

 
 

1. člen 
 

V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dekani (Uradne objave, št. 8/97) se tretji odstavek dopolni tako, da se na koncu doda vejica 
in naslednje besedilo: “6271 Dekani”. 
 

2. člen 
 

4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
“ Dejavnosti šole so: 
1. M/80.101 dejavnost vrtcev  
2. M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje 
3. H/55.51 dejavnost menz 
4. M/80.422 drugo izobraževanje, d.n. 
5. O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
6. O/92.511 dejavnost knjižnic 
7. O/92.72 druge dejavnosti za sprostitev, d.n. 
8. G/52.74 druga popravila, d.n. 
9. I/60.23 drug kopenski potniški promet 
10. K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem 
11. K/71.10 dajanje avtomobilov v najem 
 
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.” 
 
 

Predlog 
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3. člen 

 
V prvem odstavku 5. člena odloka se na koncu besedila doda naslednje besedilo: 
 
“Vrtec izvaja program za predšolske otroke tudi za otroke na zdravljenju v Ortopedski bolnici 
Valdoltra.” 
 
 

4. člen 
 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
 
 
 
Številka: 026-21/96                                                         Predsednik Občinskega sveta 
Koper,  15. aprila 1999                                                          Mestne občine Koper 
                                                                                                    Lojze Peric 


