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ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovnih 
šol: Savsko naselje, Bežigrad, dr. Vita Kraigherja, Franceta 
Bevka, Mirana Jarca, n. h. Maksa Pečarja, Milana Šuštaršiča, 
Vodmat, Ledina, Majde Vrhovnik, Prežihovega Voranca,  
Poljane, Prule, Toneta Čufarja, Zalog, Jožeta Moškriča, Nove 
Jarše, Karla Destovnika-Kajuha, Božidarja Jakca, Ketteja in 
Murna, Polje, Zadobrova, Sostro, Vide Pregarc, Martina 
Krpana, Nove Fužine, Šentvid, Šmartno pod Šmarno goro, 
Franceta Rozmana Staneta, Koseze, Hinka Smrekarja, 
Vižmarje-Brod, Dravlje,  Riharda Jakopiča, Valentina Vodnika, 
Spodnja Šiška, Miška Krajnca, Bičevje, Vič, Oskarja Kovačiča,  
Trnovo, Kolezija,  Vrhovci in Livada    

 s predlogom za sprejem po hitrem postopku. 
 
GRADIVO PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana 
 Mestna uprava 
 Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
 
POROČEVALCI: Marko Trškan, namestnik načelnika Oddelka za  
 predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 
 Olga Krsnik, vodja službe za izobraževanje 
 Nina Markoli, višja svetovalka 
 
PRISTOJNO 
DELOVNO TELO: Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
 
 
PREDLOGI SKLEPOV: 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se 

predlogi Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odlokov o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovnih 
šol: Savsko naselje, Bežigrad, dr. Vita Kraigherja, Franceta 
Bevka, Mirana Jarca, n. h. Maksa Pečarja, Milana Šuštaršiča, 
Vodmat, Ledina, Majde Vrhovnik, Prežihovega Voranca,  
Poljane, Prule, Toneta Čufarja, Zalog, Jožeta Moškriča, Nove 
Jarše, Karla Destovnika-Kajuha, Božidarja Jakca, Ketteja in 
Murna, Polje, Zadobrova, Sostro, Vide Pregarc, Martina 
Krpana, Nove Fužine, Šentvid, Šmartno pod Šmarno goro, 



Franceta Rozmana Staneta, Koseze, Hinka Smrekarja, 
Vižmarje-Brod, Dravlje,  Riharda Jakopiča, Valentina Vodnika, 
Spodnja Šiška, Miška Krajnca, Bičevje, Vič, Oskarja Kovačiča,  
Trnovo, Kolezija,  Vrhovci in Livada sprejmejo po hitrem 
postopku. 

 
 2. Mestni svet MOL sprejme predloge Odlokov o spremembah 

in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov Osnovnih šol: Savsko naselje, 
Bežigrad, dr. Vita Kraigherja, Franceta Bevka, Mirana Jarca,   
n. h. Maksa Pečarja, Milana Šuštaršiča, Vodmat, Ledina, Majde 
Vrhovnik, Prežihovega Voranca,  Poljane, Prule, Toneta 
Čufarja, Zalog, Jožeta Moškriča, Nove Jarše, Karla Destovnika-
Kajuha, Božidarja Jakca, Ketteja in Murna, Polje, Zadobrova, 
Sostro, Vide Pregarc, Martina Krpana, Nove Fužine, Šentvid, 
Šmartno pod Šmarno goro, Franceta Rozmana Staneta, Koseze, 
Hinka Smrekarja, Vižmarje-Brod, Dravlje,  Riharda Jakopiča, 
Valentina Vodnika, Spodnja Šiška, Miška Krajnca, Bičevje, 
Vič, Oskarja Kovačiča,  Trnovo, Kolezija,  Vrhovci in Livada. 

 
 
 
 Županja 
 Mestne občine Ljubljana 
 Danica SIMIŠIČ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           O B R A Z L O Ž I T E V 
                                          
 
 
 
PRAVNI TEMELJ 
  
Pravni temelj za sprejem predlaganih odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol je prvi odstavek 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – 
prečiščeno besedilo), 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94-odločba US, 
8/96 in 36/00 - ZPDZC) in 27. člen Statuta MOL (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01). 
  
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
 
Osnovne šole morajo skladno z določbo 57. člena Zakona o osnovni šoli za vse učence 
organizirati vsaj en obrok hrane dnevno. Večina ljubljanskih osnovnih šol  ima lastne oziroma 
centralne kuhinje, v katerih pripravljajo  hrano ne le za svoje učence, temveč tudi za učence 
drugih osnovnih šol in za otroke v vrtcih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.  
Glede na to, da osnovne šole lahko sklepajo pogodbe in opravljajo druge pravne posle samo v 
okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, je nujno potrebna dopolnitev  določb 4. člena 
ustanovitvenih aktov o dejavnosti šol z dejavnostmi, ki jih šola že opravlja. V ustanovitvenih 
aktih osnovnih šol ni bilo opredeljeno predčasno prenehanje mandata članov sveta šole, 
nadomestne volitve oziroma imenovanja članov sveta šole ter postopek razrešitve 
predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov staršev  v svetu šole. Na eni od osnovnih šol je v 
tem letu prišlo do razrešitve predstavnika staršev v svetu šole in so pri tem nastale težave, 
zato je treba navedena vprašanja natančno opredeliti v ustanovitvenih aktih osnovnih šol, prav 
tako je treba podrobneje urediti postopek izvolitve predstavnikov staršev v svet šole. 
 
  
OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
 
Osnovne šole  opravljajo dejavnost priprave hrane ne le za svoje učence, temveč tudi za učence drugih osnovnih šol 

in za otroke v vrtcih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, vendar te dejavnosti nimajo vpisane v sodnem 
registru, zato je potrebno ustanovitvene akte dopolniti tako, da šolam omogočimo vpis v sodni 
register vseh dejavnosti, ki jih opravljajo, in jim tako omogočimo delovanje v skladu z 
veljavnimi predpisi.  

Obenem je treba določiti predčasno prenehanje mandata članov sveta šole in postopek 
razrešitve predstavnikov ustanovitelja in staršev v svetu šole ter nadomestne volitve oz. 
imenovanja članov sveta šole. Ureditev navedenih vprašanj je bistvenega pomena za 
nemoteno delovanje sveta šole in šole. 
 
 
POGLAVITNE REŠITVE 
  
V  predlaganih aktih je spremenjena določba 4. člena, ki se nanaša na dejavnost šole, tako da 
je dejavnost šole razširjena z dejavnostjo  menz in dejavnostjo priprava in dostava hrane 



(catering), izpuščene pa je opredelitev dejavnosti šole kot javne službe, saj je javna služba, ki 
jo izvajajo šola, že določena z zakonom.  
V predlaganih aktih so spremenjene določbe četrtega, petega in šestega odstavka 7. člena 
dosedanjih ustanovitvenih aktov tako, da je v spremenjenih odstavkih določeno po kakšnem 
postopku se imenujejo in razrešujejo predstavniki posameznih interesnih skupin v svet šole. 
Nadalje je besedilo 7. člena dopolnjeno z novimi odstavki, v katerih je opredeljeno predčasno 
prenehanje mandata članov sveta šole in je urejeno vprašanje nadomestnih volitev oz. 
imenovanj članov sveta šole.  
V predloženih aktih je podrobno urejen postopek izvolitve in razrešitve predstavnikov staršev 
v svetu šole. 
 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Finančnih in drugih posledic sprejema akta ni. 
 
 
 
Ker predstavljajo predlagane spremembe in  dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov – osnovnih šol manj zahtevne spremembe in dopolnitve teh odlokov, 
predlagatelj predlaga Mestnemu svetu MOL, da v skladu s četrto alineo četrtega odstavka 
122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sprejme predlagane akte po 
hitrem postopku. 
 
  
Pripravili: 
Olga Krsnik, univ. dipl. soc. 
 
  
                    Namestnik načelnika oddelka: 
                    Marko TRŠKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREDLOG   tč. 1 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …  seji dne  ….… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Savsko naselje (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).«    
  

2. člen 
 

 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 2. 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bežigrad 
 

  
1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Bežigrad (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 
predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 



 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 
 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  



 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 3 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole dr. Vita Kraigherja (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 

2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 4 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Franceta Bevka (Uradni list RS, št. 51/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



  PREDLOG   tč. 5 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …… sprejel  
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Mirana Jarca 

 
  

                                                            1. člen 
  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Mirana Jarca (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 6 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole n. h. Maksa Pečarja (Uradni list RS, št. 52/97) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 7 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Milana Šuštaršiča (Uradni list RS, št. 52/97 in 83/01) se  4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 8 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …….… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Vodmat (Uradni list RS, št. 49/97 in 83/01) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 9 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ledina 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Ledina (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



PREDLOG   tč. 10 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Majde Vrhovnik (Uradni list RS, št. 52/97 in 83/01) se  4. člen spremeni tako, da 
se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



PREDLOG   tč. 11 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Prežihovega Voranca (Uradni list RS, št. 53/97) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 12 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne …..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poljane 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Poljane(Uradni list RS, št. 52/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



PREDLOG   tč. 13 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Prule (Uradni list RS, št. 52/97 in 83/01) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                       Danica Simšič 
 
 
 



PREDLOG   tč. 14 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Toneta Čufarja (Uradni list RS, št. 49/97 in 83/01) se  4. člen spremeni tako, da 
se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 15 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zalog 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Zalog (Uradni list RS, št. 52/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
         



PREDLOG   tč. 16 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ….… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča 
 

 
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Jožeta Moškriča (Uradni list RS, št. 53/97 in 32/99) se  4. člen spremeni tako, da 
se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
 
  



PREDLOG   tč. 17 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Jarše 

 
  

                                                            1. člen 
  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Nove Jarše (Uradni list RS, št. 53/97 in  32/99) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 18 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Karla Destovnika-Kajuha (Uradni list RS, št. 49/97 in  83/01) se  4. člen 
spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 19 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ….… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Božidarja Jakca (Uradni list RS, št. 51/97 in  83/01) se  4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 20 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Ketteja in Murna  (Uradni list RS, št. 52/97 in  83/01) se  4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



                                                                                                   PREDLOG tč. 21 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Polje (Uradni list RS, št. 54/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
  
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 
predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 



 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 
 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  



 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
 
  



  PREDLOG   tč. 22 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …….… sprejel  
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zadobrova 

 
  

                                                            1. člen 
  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Zadobrova (Uradni list RS, št. 52/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 23 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sostro 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Sostro (Uradni list RS, št. 53/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



  PREDLOG   tč. 24 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …….… sprejel  
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vide Pregarc 

 
  

                                                            1. člen 
  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Vide Pregarc (Uradni list RS, št. 54/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 25 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Krpana 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Martina Krpana (Uradni list RS, št. 53/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 26 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ………..… sprejel  
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine 

 
  

                                                            1. člen 
  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Nove Fužine (Uradni list RS, št. 52/97, 68/98 in 83/01) se  4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

 
 

13.c člen 
 



 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 
 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Danica Simšič      
 
 



PREDLOG   tč. 27 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ………..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šentvid 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Šentvid (Uradni list RS, št. 52/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 28 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na…seji dne… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Šmartno pod Šmarno goro (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

 
 
 

13.c člen 



 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 
 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
         
  



  PREDLOG   tč. 29 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Franca Rozmana Staneta (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 30 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koseze 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Koseze (Uradni list RS, št. 51/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



  PREDLOG   tč. 31 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Hinka Smrekarja (Uradni list RS, št. 49/97)  se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
7. člen 

 
 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 
 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  



 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
 
  



PREDLOG   tč. 32 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …….… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje-Brod 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Vižmarje-Brod (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 33 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dravlje 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Dravlje (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



  PREDLOG   tč. 34 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Riharda Jakopiča (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 35 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne …..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Valentina Vodnika (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



 
  PREDLOG   tč. 36 

 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Spodnja Šiška  (Uradni list RS, št. 49/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                       
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 37 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ………..  sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Miška Kranjca (Uradni list RS, št. 51/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 38 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Bičevje (Uradni list RS, št. 51/97 in  83/01) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 39 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič 
  

                                                            1. člen 
  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Vič (Uradni list RS, št. 52/97, 68/98 in  83/01) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
 
 



  PREDLOG   tč. 40 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne …….… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Oskarja Kovačiča (Uradni list RS, št. 69/99) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



  PREDLOG   tč. 41 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Trnovo (Uradni list RS, št. 51/97 in  83/01) se  4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 42 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Kolezija (Uradni list RS, št. 51/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 43 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Vrhovci (Uradni list RS, št. 52/97) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič 
 
         
  



PREDLOG   tč. 44 
 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne ……..… sprejel  
 
 

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada 
 

  
                                                            1. člen 

  
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Livada (Uradni list RS, št. 51/97 in  83/01) se  4. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Šola opravlja naslednje dejavnosti: 
    - M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
 - H/55.510 Dejavnost menz, 
 - H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).« 
 
      2. člen 
 
 V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 
 »Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana skladno s svojimi akti. 
 Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po 
postopku, določenim s tem odlokom. 
 Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev, 
po postopku določenim s tem odlokom.« 
 
 Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasijo: 
 »Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 Članu sveta šole preneha  mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan oziroma izvoljen, če: 

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,  
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 

 Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu 
otroku.  
 Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta 
o odstopu. 
 Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti 
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 



predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve. 
 Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne 
dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma 
izvoljen član, katerem je prenehal mandat.« 
 

3. člen 
 

 Naslov pred 8. členom se črta. 
 

4. člen 
 

 V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
 »Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih 
volitvah.« 
 Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.« 
 

5. člen 
 

 V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda 
»članom«. 

6. člen 
 

 Naslov pred 13. členom se črta. 
 

7. člen 
 

 Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e člena, ki se glasijo: 
 

»13.a člen 
 

 Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo 
oblikuje svet staršev. 
 Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
 

13.b člen 
 

 Voli se z glasovnicami. 
 Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po 
abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja. 
 Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za 
člana sveta šole, za katere se želi glasovati. 
 

13.c člen 
 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta 
staršev. 



 Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.  
 Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo 
je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov. 

 
13.č člen 

 
 Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog 
člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši 
sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na 
roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku 
prisotna večina staršev oddelka. 
 Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. 
 

13.d člen 
 

 Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov 
za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev. 
 Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v 
roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln 
predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic pa najpozneje v roku 30 dni od 
začetka šolskega leta. 
 Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se 
predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se 
opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. 
 

13.e člen 
 

 Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o 
predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.« 
 

8. člen 
  
 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
  
Št.  ………….. 
Ljubljana, dne …..  
 
 

Županja                                      
Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                        Danica Simšič  


