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Na podlagi 42. člena Zakona 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 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16), je Občinski svet Občine 
Miren-Kostanjevica na 25. redni seji dne 13. 7. 2022 sprejel 
 
 

O D L O K  
o dopolnitvi 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. 43/08, 76/09, 79/16) se prvi odstavek 38. člena dopolni tako, da se glasi: 
 
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske in predšolske vzgoje v upravljanje 
prenese nepremičnine na katerih opravlja svojo dejavnost. Izjemoma lahko zaradi večje 
gospodarnosti in učinkovitosti, z določenimi nepremičninami upravlja ustanovitelj.« 
 

2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  

     ŽUPAN 
Mauricij Humar 

 
 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Ob osnovni šoli v Mirnu bo predvidoma do septembra 2022 zgrajena nova večnamenska 

telovadnica. Uporabljala se bo tako za vzgojno-izobraževalne dejavnosti kakor tudi za 

različne športne aktivnosti, kulturne in športne prireditve ter druge dogodke. Predvideva se, 

da bo objekt v uporabi maksimalno število ur in dni, kot to dopuščajo zakonodaja o stvarnem 

premoženju lokalnih skupnosti in seveda sama zmogljivost objekta. 

 

Premoženje, ki ga uporablja osnovna šola za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

je last občine. V skladu z 38. členom Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Miren (v nadaljevanju: odlok) se javnemu zavodu za opravljanje dejavnosti 

osnovnošolske in predšolske vzgoje, nepremičnine, na katerih opravlja svojo dejavnost, 

prenesejo v upravljanje. Upoštevajoč navedeno pravilo, bi se morala tudi novozgrajena 

večnamenska telovadnica prenesti osnovni šoli v upravljanje. Ker pa se bo, kot navedeno, 

telovadnica uporabljala za različne namene in ob različnih urah in dnevih, je z 

organizacijskega vidika bolj smotrno, da ostane ta objekt v upravljanju občine. Slednja bo 

pripravila tudi vse potrebne pravne akte za oddajanje telovadnice v uporabo in ustrezno 

usposobila ljudi, ki bodo skrbeli za vzdrževanje opreme, odpiranje vrat, sprejem rezervacij in 

oddajo telovadnice v uporabo, izstavljanje računov itd. Po našem mnenju bo takšna ureditev 

gospodarnejša in učinkovitejša. 

 

V skladu z navedenim se predlaga dopolnitev prvega odstavka 38. člena odloka, kar bo 

omogočalo, da bo z novozgrajeno večnamensko telovadnico upravljala Občina Miren-

Kostanjevica. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o 

ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


