
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 

29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 

 

 

RAZGLAŠAM 

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini 

                                     

           MESTNA OBČINA KOPER 

Št.: 026-20/96                 ŽUPAN   

Datum: 18. marca 2016                                                                    Boris Popovič                                                                                                                     

 

 

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 

20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 27. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter v 

skladu s Sklepom o potrditvi sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran št. 

410-63/2016, je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 17. marca 2016 sprejel 

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini 

 

 

1. člen 

 

V besedilu  drugega odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini (Uradne objave št. 8/97, 15/99, Uradni 

list RS, št. 40/07 in 39/10) se črta besedilo: »in KS Ankaran«. 

 

 

2. člen 

 

5. člen se črta. 

 

3. člen 

 

Drugi odstavek 9. člena se črta. 

 

4. člen 

 

18. člen se črta. 

 

Prehodne in končne določbe 

 

5. člen 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934


Podružnica šole v Ankaranu, ki se z 2. členom tega odloka izloči iz šole, se organizira z 

aktom Občine Ankaran o ustanovitvi javnega zavoda s področja predšolske vzgoje in 

osnovnošolskega izobraževanja. 

 

 

 

6. člen 

 

Na javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga bo ustanovila Občina Ankaran, se po stanju na 

dan 31.8.2016 prenesejo dejavnost, pravice, obveznosti, oprema in sredstva Osnovne šole dr. 

Aleš Bebler - Primož Hrvatini, ki jih je za svoje delovanje uporabljala oziroma so nastale in 

bile pridobljene v zvezi z delovanjem podružnice šole v Ankaranu. 

 

 

7. člen 

 

Vsa morebitna odprta vprašanja uredita Župana Mestne občine Koper in Občine Ankaran s 

posebnim aktom. 

 

8. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 1.9.2016 dalje. 

 

 

 

 

                                                                                            MESTNA OBČINA KOPER 

Številka: 026-20/96                                ŽUPAN  

Koper, 17. marec 2016                                    Boris Popovič  

 


