
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - 
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 
36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 41. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 
58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 
46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21), in 27. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) 
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 26. maja 2022 sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Koper 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list 
RS, št. 4/06,11/06 – popr., 40/07, 71/08 in 40/10) se besedilo 3.a člena črta v celoti. 
 

2. člen 
 
V 4. členu odloka se v besedilu črtajo dejavnosti šole pod 34., 35. in 36. točko.  
 

3. člen 
 
V 7. členu odloka se besedilo drugega odstavka črta v celoti.  
 

4. člen 
 
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
 
»Ustanoviteljica zagotovi šoli nepremičnine in opremo, ki jo šola potrebuje za opravljanje 
dejavnosti.« 
 

5. člen 
 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene. 
 



2/2 

Prehodne in končne določbe 
 

6. člen 
 

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper mora v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega odloka uskladiti splošne akte zavoda v skladu z določili tega odloka. Do sprejema 
le-teh zavod uporablja splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki 
so v nasprotju s tem odlokom. 

 
 

7. člen 
 
Svetovalna dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki jo izvaja Osnovna šola Koper, se z dnem 
1. 9. 2022 prenese na novoustanovljeni javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše Istre in se preneha izvajati v okviru Osnovne šole Koper.  
 
Osnovna šola Koper prenese na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre dejavnosti, 
pravice, obveznosti in opremo za izvajanje dejavnosti zavoda, vse po stanju na dan 31. 8. 2022. 
 
Zaposleni, ki imajo do dne 1. 9. 2022 sklenjeno delovno razmerje v okviru organizacijske enote 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper v okviru Osnovne šole Koper, se s tem 
dnem prevzamejo v Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre. 
 
Osnovna šola Koper je takoj po uveljavitvi tega odloka dolžna aktivno sodelovati pri izvedbi vseh 
potrebnih aktivnosti za prenos.  
 

8. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1. 9. 2022 dalje. 
 
 
 
 

Št.: 600-10/2007 MESTNA OBČINA KOPER 
Koper, 26. maja 2022 ŽUPAN 
 Aleš Bržan 

 
 


