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Na podlagi 42. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in nasl.) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica 

(Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 

svoji 22. redni seji, dne 24. 11. 2016 sprejel naslednji 

 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Miren 

 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, 

št. 43/2008, 76/2009) se v prvem odstavku 1. člena številka 129 zamenja s številko 137. 

 

2. člen 

V 4. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Šolski okoliš zavoda zajema kraje: Miren, Orehovlje, Bilje, Lipa, Temnica, Novelo, Vojščica, 

Sela na Krasu, Korita, Hudi log, Kostanjevica na Krasu, Opatje selo, Lokvica in Nova vas.« 

 

3. člen 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani 

oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 

dvakrat.« 

 

4. člen 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.« 

 

5. člen 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Miren se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji 

dan po objavi. 

 

 

Številka: 007-0009/2016-3 

Datum: 24. 11. 2016 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

S strani vodstva Osnovne šole Miren smo prejeli pobudo za uskladitev ustanovitvenega akta 

javnega zavoda, tj. Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Miren (v nadaljevanju: odlok), ki je bil sprejet leta 2008, nazadnje spremenjen pa leta 2009. 

Pravna služba Občine Miren-Kostanjevica je odlok preučila in ugotovila določene 

neskladnosti s trenutno veljavno zakonodajo, zato se predlagajo spremembe in dopolnitve, ki 

so podrobneje obrazložene v nadaljevanju. 

 

V skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI) se v ustanovitvenem aktu javne osnovne šole, v skladu z merili za 

organizacijo javne mreže, določi območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v to 

osnovno šolo (šolski okoliš). Ker v odloku šolski okoliš ni določen, se predlaga dopolnitev 4. 

člena odloka. 

 

V prvem odstavku 13. člena odloka je določeno, da so člani sveta zavoda »imenovani 

oziroma izvoljeni za štiri leta in to največ dva zaporedna mandata.« ZOFVI pa v desetem 

odstavku 46. člena določa, da so člani sveta »imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so 

lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani 

oziroma izvoljeni največ dvakrat.« Navedena zakonska določba pomeni, da je posamezna 

oseba kot član sveta lahko po vmesni časovni prekinitvi ponovno imenovan oziroma izvoljen 

v svet zavoda. Menimo, da slednje v odloku ni dovolj jasno definirano, zato predlagamo 

spremembo. 

 

Predlaga se tudi sprememba 28. člena odloka, ki določa odločanje sveta zavoda. V skladu z 

dvanajstim odstavkom 46. člena ZOFVI svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem 

zakonom ni drugače določeno. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev, torej skupaj 11 članov. Za sprejem 

odločitve je potrebnih najmanj 6 glasov, zakon pa ne določa, da morajo biti pri odločanju 

prisotni vsi člani. V nasprotju z zakonom bi bilo, če bi svet odločal z večino glasov prisotnih 

članov, zaradi česar bi bila tudi odločitev sveta zavoda v posledici nezakonita. Svet torej 

odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno. V skladu z 

navedenim se predlaga sprememba predmetne določbe odloka. 

 

2. PRESOJA DRUGIH POSLEDIC: 

V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami odloka bosta morala, v kolikor je to 

potrebno, Svet zavoda in Svet staršev OŠ Miren uskladiti svoja notranja pravila delovanja. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Miren. 

 

Pripravila: Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 


