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          PREDLOG 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-prečiščeno 
besedilo), 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04-
prečiščeno besedilo), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 26/01 in 
28/01) in drugega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Dragomelj (Uradni list RS, št. ……. in Uradni vestnik Občine Domžale, 
št……) sta Občinski svet Občine Domžale na  32. seji dne 15.2.2006  in Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na  seji……. dne….. sprejela 
 

S K L E P  
O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINE DOMŽALE IN MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC IN 
OBVEZNOSTI DO OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ 

  
1. člen 

 
S tem sklepom Občina Domžale in Mestna občina Ljubljana zaradi zagotavljanja izvrševanja 
ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanavljata skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic do javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (v nadaljevanju: 
zavod).  

2. člen 
 

Skupni organ sestavljata župan oziroma županja (v nadaljevanju: župan) Občine Domžale in 
župan Mestne občine Ljubljana.  
 
Sedež skupnega organa je v Domžalah, Ljubljanska cesta 69. 
 
Skupni organ predstavlja župan Občine Domžale. 
 

3. člen 
 

Skupni organ izvršuje vse ustanoviteljske pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do 
zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda, razen: 
- odločanja o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi zavoda, 
- imenovanja in razreševanja predstavnikov ustanoviteljic v svet zavoda, 
- odločanje o statusnih spremembah in prenehanju zavoda, 
- odločanja o soglasju k spremembi imena in sedeža ter spremembi ali razširitvi dejavnosti 

zavoda, 
- odločanja o načinu kritja primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda. 
 

4. člen 
 

Strokovne in administrativno tehnične naloge za skupni organ opravlja Občinska uprava 
Občine Domžale. 
 

5. člen 
 

Skupni organ dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan Občine Domžale. 
 



Pobudo za sklic seje lahko podajo organi občin ustanoviteljic ter člani sveta zavoda. 
 
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se 
posreduje županu Občine Domžale, ki o pobudi obvesti župana Mestne občine Ljubljana v 
treh dneh od prejema pobude. 
 
Župan Občine Domžale mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in 
o svoji odločitvi obvestiti župana Mestne občine Ljubljana in pobudnika. V primeru, da seje 
ne skliče, mora navesti razloge. 
 

6. člen 
 

Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje sedem 
dni pred sejo. 
 
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko pa se povabi tudi pobudnik za sklic seje. 
 
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja. 

 
7. člen 

 
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme skupni organ. 
Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema 
županoma. 

 
8. člen 

 
Skupni organ sprejema svoje odločitve soglasno. 

 
9. člen 

 
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.  

 
10. člen 

 
Sredstva za delo skupnega organa obsegajo materialne stroške in stroške strokovnega in 
administrativno tehničnega dela v Občinski upravi Občine Domžale in jih občini 
ustanoviteljici zagotavljata v razmerju 50 % : 50 %. 

 
11. člen 

  
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine 
Domžale in začne veljati osmi dan po zadnji objavi.     
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Obrazložitev: 
 
V skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi Občina Domžale in Mestna občina 
Ljubljana (v nadaljevanju MOL) skupaj ustanavljata javni zavod Osnovna šola Dragomelj. Na 
podlagi istega člena Zakona  za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin, v skladu z aktom o 
ustanovitvi, občinski sveti udeleženih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. 
Akt o ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način 
sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. Skupni organ opravlja 
svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri 
je sedež javnega zavoda. Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine, 
v kateri je njegov sedež.  
 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (v 
nadaljevanju Odlok) v 1. členu določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujeta 
občinski in mestni svet, razen tistih, ki jih na podlagi akta o ustanovitvi izvršuje skupni organ 
ustanoviteljic. Med drugim skupni organ, v skladu s 34. členom Odloka, imenuje vršilca 
dolžnosti. 
Na podlagi navedenega predlagamo v sprejem  predlog Sklepa o ustanovitvi skupnega organa 
Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in 
obveznosti do Osnovne šole Dragomelj (v nadaljevanju: Sklep). Sklep je usklajen na nivoju 
strokovnih služb obeh občin soustanoviteljic  
2. člen predlaganega Sklepa določa, da skupni organ predstavljata županji oz. župana občin 
soustanoviteljic, sedež organa pa je v Domžalah. 3. člen Sklepa določa, da skupni organ 
izvršuje vse ustanoviteljske pravice in obveznosti občin ustanoviteljic, razen sprememb in 
dopolnitev akta o ustanovitvi, imenovanja in razreševanja predstavnikov ustanoviteljic v svet 
zavoda, spremembe imena in sedeža ter spremembe ali razširitve dejavnosti zavoda ter 
odločanja o načinu kritja primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda.  
Strokovne in administrativne naloge opravlja Občinska uprava Občine Domžale. Skupni 
organ odločitve sprejema soglasno. Občina Domžale in MOL sta namreč soustanoviteljici  
zavoda v razmerju 50 : 50, pa tudi lastnici nepremičnin v enakem razmerju. Glede na 
ustanoviteljsko in lastniško razmerje morajo biti odločitve dejansko sprejete soglasno, saj ob 
takšnem razmerju nobena od ustanoviteljic ne bi pristala na morebitno preglasovanje. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejetega akta 
Sprejem akta ima finančne posledice v 50% deležu, ki ga zagotavljata v enakem deležu obe 
občini ustanoviteljici zavoda. Finančna sredstva za delo skupnega organa so predvidena na 
proračunski postavki 091207 Osnovne šole, (materialni stroški OŠ Dragomelj :1.297.044,00 
sit) v predlogu proračuna MOL za leto 2006 in bodo namenjena za delo administracije 
skupnega organa, iz konta 091201 pa osebni dohodek v. d. ravnatelja  ter tehničnega osebja v 
času ustanavljanja OŠ Dragomelj (50%). Strošek smo ocenili v višini 3 MIO SIT. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 30.01.2006 sprejel Odlok, ki je tudi podlaga za 
sprejem Sklepa. Občinski sveta občine Domžale je dne 15.02.2006 v istem besedilu 
obravnaval in sprejel Odlok o ustanovitvi in Sklep o ustanovitvi skupnega organa. 
 
PREDLOG  SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Sklep o ustanovitvi skupnega organa 
Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in 
obveznosti do  Osnovne šole Dragomelj.    
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