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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
ŽUPAN 
Miren 121, 5291 Miren 
Številka: 014-0050/2008 
 
Datum: 02  4. 2008 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
 
Zadeva: Predlog za obravnavo na 11. seji Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
NASLOV GRADIVA: 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Miren – prva obravnava 
 
PREDLAGATELJ 
GRADIVA: 
Župan, Zlatko-Martin Marušič 
 
VSEBINA GRADIVA: 
- Predlog Odloka 
- Obrazložitev 
 
POROČEVALEC/CI: 
Andreja Cajhen, višja referentka 
PRIPRAVLJALKA GRADIVA: 
Andreja Cajhen, višja referentka 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Miren v prvi obravnavi. 
 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Odlok sprejme svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 
 
ŽUPAN 
Zlatko-Martin Marušič 
 
Obrazložitev: 
1 Izhodišča 
V Statutu Občine Miren-Kostanjevica (UR.list 112/07) je med nalogami občine v 8. členu navedeno 
tudi, da občina ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod (javna osnovna šola in javni vrtec) in v skladu z 
zakonom zagotavlja sredstva za njegovo delovanje. Med temeljnimi nalogami občine uvršča Zakon o 
lokalni samoupravi (21. člen) izvajanje predšolske in šolske vzgoje. 
V Občini Miren-Kostanjevica je do sedaj veljal Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda OŠ Miren (Uradno glasilo 5/97), Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega 
Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miren (Oko, št. 3/99) ter Spremembe in dopolnitve 
odloka o ustanovitvi javnega Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miren (Oko, št. 19/2003). 
Zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/07 – UPB 5), je potrebno pripraviti nov občinski odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 
šola Miren. 
 
2 Pravne podlage 
Za urejanje področja ustanovitve vzgojno-izobraževalnega zavoda se uporabljajo določbe naslednjih 
pravnih aktov: 
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB 5); 
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- Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994, Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998, Odl. US: 
U-I-34/ 98, 36/2000). 
 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Zakon določa v celoti, ne samo financiranje, ampak tudi druga vprašanja, ki zadevajo področje 
predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja. Lokalna skupnost je v skladu s 40. in 41. členom 
zakona ustanoviteljica javnih vrtcev in javnih šol. V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z 
zakonom, uredi tudi notranja organizacija javnega vrtca oziroma šole. 
 
Zakon o zavodih 
Določa delovanje zavodov, njihovo notranjo organizacijo, financiranje in predvsem opredeljuje odnose 
med zavodom in ustanoviteljem zavoda. 
 
3 Obrazložitev posameznih členov 
V okviru možnosti in pristojnosti lokalne skupnosti predloženi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovna šola Miren sledi ciljem navedenih zakonov in določa, kot sledi: 
l. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen – določa ustanovitelja javnega zavoda, 
2. člen – določa, da je zavod pravna oseba vpisana v ustrezne registre in razvide, 
3. člen – določa, da o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča občinski svet, 
II. IME IN SEDEŽ 
4. člen – določa ime in sedež zavoda, 
5. člen – določa sestavo zavoda, 
III. PEČAT 
6. člen – opredeljuje pečat javnega zavoda, 
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen – opredeljuje dejavnost zavoda kot javno službo, 
8. člen – opredeljuje dejavnosti zavoda, 
9. člen – določa primere in pogoje pod katerimi lahko zavod spreminja dejavnost, 
V. ORGANI ZAVODA 
10. člen – opredeljuje organe zavoda, 
11. do 28. člen – opredeljujejo sestavo sveta, način imenovanja/volitev članov sveta, konstituiranje in 
odločanje sveta, 
29. do 33. člen – določajo funkcijo, naloge in pristojnosti ravnatelja, 
34. in 35. člen – opredeljujeta strokovne organe, 
36. člen – opredeljuje svet staršev, 
VI. SREDSTVA ZA DELO 
37. do 40. člen – določajo vire sredstev, obveznosti zavoda pri upravljanju s premoženjem danim v 
upravljanje, 
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA 
PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
41. člen – določa način ravnanja s presežkom prihodka nad odhodki in pokrivanju morebitnih 
primanjkljajev, 
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
42. člen – določa pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda, 
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMA IN ZAVODOM 
43. člen – določa pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom, 
X. JAVNOST DELA 
44. člen – opredeljuje javnost dela, 
XI. SPLOŠNI AKTI 
45. člen – opredeljuje akte zavoda 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen – določa, da prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
OŠ MIren veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Miren št. 10/97 z 
dne 11. 03. 1997 (Uradno glasilo 5/977), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno izobraževalnega št. 032-3-5/99 z dne 13. 03. 1999 (Uradno glasilo 3/99) in 
Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega št. 032-01/2003-6-5 z 
dne 30. 06. 2003 (Oko 19/2003). 
47. člen – določa rok uskladitve organizacije in organov javnega zavoda, 
48. člen – določa, da začne odlok veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
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4 Ocena finančnih posledic odloka za proračun 
 
Odlok urejuje delovanje javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja. Njegov sprejem pomeni 
zlasti uskladitev s spremembami področne zakonodaje. Lokalne skupnosti so z zakonom zavezane za 
sofinanciranje delovanja javnih zavodov (šol in vrtcev), zato njegov sprejem ne pomeni dodatnih 
obremenitev proračuna. Njegov sprejem bo imel finančne posledice le v okviru zakonskih zahtev ter 
določil in omejitev, ki izhajajo iz vsakoletnega proračuna občine za to področje. 
 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Osnovna šola Miren v prvi obravnavi. 

 
 


