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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 
ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) 

 

R A Z G L A Š A M 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria –  

Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper 
 

 
 
                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: 026-22/96                           ŽUPAN  
Koper, 20. aprila 2007                                       Boris Popovič, m.p. 
 
 
 
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 - ZOFVI – UPB5) sta Občinski svet Mestne občine  Koper na podlagi 27. 
člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06) na seji dne 19. aprila 2007 in Svet Samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti Koper na podlagi 12. člena Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Koper na seji dne 18. aprila 2007 sprejela  
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria –  

Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper 
 
 

 
1. člen 

 
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola 
elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio Koper (Uradne objave, št. 2/97 in 15/99) se spremeni tako, da se pravilno glasi: 
 
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. 
do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem 
na način in po postopku, ki ga določa zakon. 
 
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za območje 
Mestne občine Koper.« 
 



 
2. člen 

 
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Dejavnosti šole so: 
1. DE 22.110 Izdajanje knjig 
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov 
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike 
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa 
5. DE 22.150 Drugo založništvo 
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo 
7. DE 22.240 Priprava za tisk 
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom 
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov 
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov 
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov 
12.   G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n. 
13.   G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom 
14.   G 52.610 Trgovina na drobno po pošti 
15.   G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 
16.   G  52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe 
17.   H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas 
18.   H 55.510  Dejavnost menz 
19.   H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering) 
20.    I 60.230 Drug kopenski potniški promet 
21.   K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
22.   K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem 
23.   K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem 
24.   K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem 
25.   K 71.401 Izposojanje športne opreme 
26.   K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe 
27.   K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah 
28.   K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov 
29.   K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje 
30.   K 72.300  Obdelava podatkov 
31.   K 72.400  Omrežne podatkovne storitve 
32.   K 72.600 Druge računalniške dejavnosti 
33.   K 74.851  Prevajanje 
34.   K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 
35.   K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 
36.   M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje 
37.   M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. 
38.   O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
39.   O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
40.   O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 
41.   O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti 
42.   O 92.511 Dejavnost knjižnic 
43.   O 92.610 Obratovanje športnih objektov 
44.   O 92.623 Druge športne dejavnosti 



45.   O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..« 
 

3. člen 
 
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se beseda »sklep« nadomesti z besedo 
»akt«. 
 

4. člen 
 

Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo: 

- trije predstavniki soustanoviteljic,  
- trije predstavniki delavcev in  
- trije predstavniki staršev. 

 
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši podružnic šole. 
 
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. 
 
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.« 
 
 

5. člen 
 

 
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi: 
 
»Svet šole opravlja naslednje naloge: 
 
- sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so 

pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole, 
- imenuje in razrešuje ravnatelja, 
- sprejema program razvoja, 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,  
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja, 
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni 

sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev, 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli, 
- predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti, 
- daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 
- sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki, 



- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.« 
 

6. člen 
 
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Republike Slovenije, iz 
proračuna Mestne občine Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa tudi iz 
drugih virov. 
  
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, za 
storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu 
niso obvezne ali presegajo normative in standarde. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev 
pri opravljanju svoje dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka prihodkov 
nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet 
šole.« 
 

7. člen 
 

Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, 
konstituira nov svet. 
 

8. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: 026-22/96                           ŽUPAN  
Koper, 19. aprila 2007                                       Boris Popovič, m.p. 
 
 
 
 
 
 
Koper, 18. aprila 2007                                  SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE    
                                                                                        NARODNOSTI  KOPER 
                                                                                         PREDSEDNIK SVETA 
                                                                                             Alberto Scheriani, m.p. 


