
 

 

 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 

OBRAZLOŽITEV ODLOKA  
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OSNOVNA ŠOLA MIREN 
 

1. Pravna podlaga za spremembo odloka 

1. in 12. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) - (Uradni list RS, št. 58/09) 

 
2. Razlogi za spremembo odloka in ocena stanja 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI-H) - (Uradni list RS, št. 58/09), ki je bil sprejet dne 27.7.2009, v 1. členu 
navaja spremembo zakona in sicer: »Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije 
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.« Pred 
spremembo zakona je svet zavoda štel devet članov in sicer so bili člani sveta 3 predstavniki 
ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev zavoda in 3 predstavniki staršev. V 12. členu novela 
zakona določa, morajo ustanovitelji javnih vrtcev in šol (torej občina) uskladiti akte o 
ustanovitvi v skladu z določbami 1. člena novele zakona v roku enega leta po uveljavitvi 
zakona. 
 
V 2. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka predlagamo spremembo 36. člena 
odloka na pobudo sveta staršev. Svet staršev OŠ Miren je namreč dne 25.5.2009 podal 
pobudo, da bi v okviru zavoda OŠ Miren delovala dva sveta staršev, svet staršev šole in svet 
staršev vrtca. V svetu staršev je namreč 32 članov, od katerega je 22 predstavnikov oddelkov 
šole in 10 predstavnikov vrtcev, interesi predstavnikov šole in vrtcev pa so zelo različni. Za 
dosego bolj konstruktivnega delovanja, predlagajo dva sveta staršev. Glede na prakso in 
izkušnje drugih okoliških šol podpiramo predlog sveta staršev. 
 

3. Ocena finančnih posledic za proračun 

Sprememba odloka ne prinaša nobenih finančnih posledic na izvrševanje proračuna. 
 
K predlogu sprememb odloka je svoje pozitivno mnenje podal tudi Odbor za kulturo, 
šolstvo, šport in tehnično kulturo na svoji 9. seji dne 28.8.2009. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog sprememb odloka. 
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