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PRISTOJNO DELOVNO  
TELO:    Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje         
 
PREDLOGI SKLEPOV: 
1) Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge Odlokov o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ Bežigrad, OŠ Bičevje, OŠ Božidarja Jakca, OŠ dr. 
Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Franceta Bevka, OŠ 
Hinka Smrekarja, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Ketteja in 



Murna, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Ledina, OŠ Livada, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ 
narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ 
Mirana Jarca, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Fužine, OŠ Nove Jarše, OŠ Oskarja 
Kovačiča, OŠ Poljane, OŠ Polje, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Prule, OŠ Riharda 
Jakopiča, OŠ Savsko naselje, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Šentvid, OŠ Šmartno 
pod Šmarno goro, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Trnovo, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vič, OŠ 
Vide Pregarc, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Vodmat, OŠ Vrhovci, OŠ Zadobrova in OŠ Zalog 
po hitrem postopku. 
 
2) Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge Odlokov o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ Bežigrad, OŠ Bičevje, OŠ Božidarja Jakca, OŠ dr. 
Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Franceta Bevka, OŠ 
Hinka Smrekarja, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Ketteja in 
Murna, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Ledina, OŠ Livada, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ 
narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ 
Mirana Jarca, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Fužine, OŠ Nove Jarše, OŠ Oskarja 
Kovačiča, OŠ Poljane, OŠ Polje, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Prule, OŠ Riharda 
Jakopiča, OŠ Savsko naselje, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Šentvid, OŠ Šmartno 
pod Šmarno goro, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Trnovo, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vič, OŠ 
Vide Pregarc, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Vodmat, OŠ Vrhovci, OŠ Zadobrova in OŠ Zalog. 
 
 
 
 
 

 
 

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

 
Priloge: 

- predlogi odlokov z obrazložitvijo 
- odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž I T E V 
 
PRAVNI TEMELJ 
 
Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – UPB5)3. člen 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
Skladno z določilom tretje alineje tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana se predlaga sprejem akta po hitrem postopku, ker gre za 
upoštevanje predpisanega oz. postavljenega roka v noveli ZOFVI, ki je začela veljati dne 
27.12.2006 in po kateri so ustanovitelji osnovnih šol dolžni v roku 18 mesecev uskladiti akte 
z novelo zakona, ki določa numerično spremenjeno sestavo sveta zavoda. S tem je razlog za 
sprejem po hitrem postopku utemeljen. 
 
Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica ljubljanskih osnovni šol, to je OŠ Bežigrad, OŠ 
Bičevje, OŠ Božidarja Jakca, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ Franca Rozmana 
Staneta, OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Karla 
Destovnika Kajuha, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Ledina, OŠ Livada, 
OŠ Majde Vrhovnik, OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana 
Šuštaršiča, OŠ Mirana Jarca, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Fužine, OŠ Nove Jarše, OŠ 
Oskarja Kovačiča, OŠ Poljane, OŠ Polje, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Prule, OŠ Riharda 
Jakopiča, OŠ Savsko naselje, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Šentvid, OŠ Šmartno pod 
Šmarno goro, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Trnovo, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vič, OŠ Vide 
Pregarc, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Vodmat, OŠ Vrhovci, OŠ Zadobrova in OŠ Zalog in skladno 
z zakonom izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti ter predlaga spremembo 
ustanovitvenih aktov osnovnih šol MOL, nadalje glede dejavnosti zavoda, ki jo določa nova 
uredba o klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in se uporablja od 1. 1, 
2008. Prav tako glede sestave svetov zavodov, ki jo določa sprememba področne  
zakonodaje (ZOFVI) ter glede razpolaganja zavoda s premičnim in nepremičnim 
premoženjem, kar določa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/2007). 
 
Ustanovitveni akt je predlagan kot odlok, ker ne ureja zgolj medsebojnih razmerij med 
ustanoviteljem in zavodom, temveč določa šolske okoliše, torej ne gre za posamični akt, 
ampak za splošni akt. 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih so predlagani akti potrebni, je v veljavni zakonodaji in sicer 
specialnem zakonu, ki je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06), ki je začela veljati z dnem 
27. 12. 2006, vpeljal spremembo sestave dosedanjih svetov zavodov OŠ in vrtcev. V 2. 
členu novele je določena sprememba sestave sveta in sicer tako, da je število posameznih 
članov sveta takšno, da svet zavoda namesto dosedanjih petih članov predstavnikov 
delavcev zavoda sestavljajo trije predstavniki delavcev zavoda. Zaradi prej navedene 
spremembe zakona je potrebno uskladiti ustanovitvene akte vseh osnovnih šol, kot je 
predlagano v aktih, posredovanih v obravnavo in odločanje MS MOL. V tej noveli zakona je v 
prehodnih in končnih določbah določen 18 mesečni rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in 
oblikovanje svetov zavodov, v primerih poteka mandata svetu zavoda pred uskladitvijo akta o 
ustanovitvi. Prav tako je treba skladno z novo uredbo o klasifikaciji dejavnosti uskladiti 
dejavnosti zavodov ter v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 



(Uradni list RS, št. 14/2007) urediti razpolaganje zavoda s premičnim in nepremičnim 
premoženjem. 
 
OCENA STANJA 
 
Kot je navedeno v prejšnji točki, sestava sveta zavoda ni v skladu z veljavnim ZOFVI, zato jo 
je potrebno uskladiti. Enako velja za dejavnosti šol, ki jih je potrebno uskladiti z novo uredbo 
o klasifikaciji dejavnosti ter razpolaganje zavoda s premičnim in nepremičnim premoženjem, 
kar določa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.  
 
Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol MOL so bili sprejeti 
leta 1997, odloki o spremembah in dopolnitvah pa 2005. leta. V nekaterih odlokih zasledimo 
nedosleden zapis naslovov, spremenila so se poimenovanja nekaterih ulic, zato je potrebno 
pri nekaj zavodih uskladiti tako naslove sedežev kot tudi imena posameznih ulic oziroma cest 
v posameznih šolskih okoliših. 
 
V skladu z Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Uradni list RS, št. 
16/98, 27/99 in 134/03) je šolski okoliš, katerega velikost je praviloma usklajena z 
zmogljivostjo šole, območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki 
ima sedež na tem območju. Ne glede na to določbo, pa lahko starši izberejo šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem prebivajo in za to se iz različnih razlogov tudi odločajo. 
Razporejanje otrok v druge šolske okoliše urejajo tudi šole z medsebojnim dogovarjanjem, 
zato ne predlagamo sprememb šolskih okolišev. Izjemi sta le šolska okoliša OŠ Mirana Jarca 
in OŠ Jožeta Moškriča. Leta 1997 sta bila z odredbama obeh šol spremenjena in sicer tako, 
da je bilo Tomačevo, ki je do takrat spadalo v šolski okoliš OŠ Mirana Jarca, dodeljeno v 
šolski okoliš OŠ Jožeta Moškriča, kar je močno vplivalo na vpis otrok v obe šoli in povzročilo 
neenakomeren izkoristek šolskih zmogljivosti ter bistveno povečalo stroške prevoza otrok. 
 
V razpredelnici so podatki rojenih otrok v obeh šolskih okoliših od 1999. do 2006. leta: 
 
 
Šola 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
OŠ Jožeta Moškriča 

 
71 

 
65 

 
67 

 
63 

 
50 

 
40 

 
43 

 
53 

 
OŠ Mirana Jarca 

 
17 

 
22 

 
18 

 
28 

 
19 

 
29 

 
25 

 
34 

 
Pred vpisom za šolsko leto 2008/09, ko vpisujemo otroke rojene leta 2002, ima po 
demografskih podatkih OŠ Jožeta Moškriča 63 otrok oziroma 3 oddelke,  OŠ Mirana Jarca 
pa 28 oziroma en oddelek prvega razreda.  
 
Podobne razmere kažejo podatki v spodnji razpredelnici.   
 
 
Šola 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
OŠ Šentvid 

 
31 

 
30 

 
28 

 
21 

 
21 

 
30 

 
36 

 
24 

 
OŠ Vižmarje Brod 

 
39 

 
61 

 
72 

 
74 

 
65 

 
68 

 
70 

 
77 

 
Po Sklepu o določitvi zmogljivosti javnih osnovnih šol (Uradni list RS št. 56/00) je zmogljivost 
obeh šol za pogoje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 504 učenci oziroma 18 
oddelkov (2 oddelka istega razreda). V šolskem okolišu OŠ Vižmarje Brod se je v zadnjih 
letih precej gradilo, zato se je povečalo število otrok v oddelkih. Glede na zmogljivost šole bi 
bilo potrebno v bodoče šolo širiti, saj se kažejo potrebe po treh oddelkih, medtem ko se 



prostori v OŠ Šentvid praznijo, saj kaže, da bi za naslednje šolsko leto v OŠ Šentvid vpisali 
en oddelek in na OŠ Vižmarje Brod tri. 
 
Ustanovitveni akt OŠ Danile Kumar, ki v okviru organizacijske enote OŠ Mednarodne šole 
izvaja mednarodni program, ima določene finančne posledice za državni proračun, zato bo 
akt, ki je v celoti že usklajen znotraj pristojnih služb Mestne uprave MOL, Mestnemu svetu 
MOL predlagan v obravnavo in odločanje takoj po pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva.  
 
  
POGLAVITNE REŠITVE  
 
S predloženim aktom občina ustanoviteljica izpolnjuje zakonsko opredeljene obveznosti in 
usklajuje ustanovitveni akt z zakonom.  
  
Glede na to, da smo v lanskem letu skupaj z Občino Domžale spreminjali odlok o ustanovitvi 
OŠ Dragomelj ter sprejeli odločitev, da se na novo imenuje oziroma izvoli vse člane 
predlagamo, da tudi v tem sledimo takrat sprejeti rešitvi o zamenjavi vseh članov sveta 
zavoda zaradi harmonizacije mandatov vseh članov sveta. 
 
Nadalje z aktom usklajujemo dejavnosti šol z novo Uredbo o klasifikaciji dejavnosti. 
 
S spremembo šolskih okolišev OŠ Mirana Jarca in OŠ Jožeta Moškriča, v kateri predlagamo, 
da se Tomačevo (Celestinova ulica 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 30, 32; 
Dajnkova ulica od 1 do 12, od 14 do 18, 20, 21, parne št. od 22 do 50, 51, 52, 53, 54;  
Golarjeva ulica 3, 4, 6, 8; Pot k Savi 2, 2/a, 3, 3/a, 4, 4/b, od 5 do 9, 9/a, od 10 do 16, od 18 
do 20, 20/a, 21, 22, 23, 23/g, h, k, l, m, n, p, r, u, 24, 25, 26, 26/a, h, l, n, 29, 29/a, d, e, f, g, 
h, 31/d, f, 32, 33, 33/a, b, c, d, f, g, od 34 do 38, 39/b, c, 41/b, d, e, f, 45, 47/b, c, d, f, j, 76/a, 
b, c, d, e, f, g, h, 78/d, f, g, 80/a, b, c, e, f, g, h, 100/a, b, c, e, f, 102/a, b, c, d, e, f, g, h, 104/a, 
b, c, e, g, h, j, m; Raičeva ulica 1, 1/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 7/a, 9, 9/a, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, 14, 
15, 15/a, 16, 17, 17/a, 18, 19, 19/a, 20, 20/a, b, c, d, 21, 21/a, 23, 23/a, 25, 25/a, 27, 27/a, 
28, 29/a, 31, 31/a, 32, 33, 33/a, 34, 35, 35/a, 36, 37, 37/a, 39, 39/a, 41, 41/a, 43, 43/a, 45, 
45/a, 47, 47/a, 49, 49/a, 51, 51/a, 53, 53/a, 55, 55/a, 57, 57/a, 59, 59/a, b, c, 61, 61/a, 63, 
63/a, 65, 65/a, 67, 67/a, 69, 69/a, 71, 71/a, 73, 73/a, 75, 75/a, 77, 77/a, 79, 79/a, 83, 83/a, 
87, 87/a, 91, 91/a, 95, 95/a, 97, 97/a, 99, 99/a; Tomačevo 1, 5, 5/a, 7, od 11 do 14, od 16 do 
24, 24/c, od 25 do 30, 30/a, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39/d, 40, 41, 42, 45, 45/a, 47, 49, 53, 
53/a, 55, 57, 59;  Tomačevska cesta 2, parne št. od 30 do 48, 48/a, 50, 50/a, 52; V dolini 1, 
2, 2/a, b, 3, 4, 5, 6, 6/a, 7, 7/a, 8, 9, 9/a, 10, 11, 11/a, od 12 do 16, od 18 do 25, od 27 do 29, 
41, 43, 45) črta iz šolskega okoliša OŠ Jožeta Moškriča in opredeli kot del šolskega okoliša 
OŠ Mirana Jarca želimo doseči enakomeren izkoristek zmogljivosti obeh šol.  
 
Zaradi enakomerne zasedenosti obeh šol predlagamo tudi spremembo šolskih okolišev OŠ 
Šentvid in OŠ Vižmarje Brod in sicer tako, da postane del sedanjega šolskega okoliša OŠ 
Vižmarje Brod, (Breznikova ulica 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25A, 25, 27, 29, 31, 
32; Jerančičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Kocjanova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10A, 10, 11, 12, 13, 14; Mizarska pot 3, 5, 7, 9; Pipanova pot 2, 4, 8A, 8, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31; Pot na Zduše 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16; Pot za Razori 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; Pretnarjeva ulica 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), od koder vozijo učence v OŠ Vižmarje Brod, a je 
bližje OŠ Šentvid, del šolskega okoliša OŠ Šentvid.  
 
Glede na podatkovne popravke in dopolnitve v odlokih, na obseg sprememb v že sprejetih 
odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov in sedanje spremembe ter zaradi večje 
preglednosti besedila odloka  MS MOL predlagamo sprejem novega akta, s katerim 
nadomeščamo sedaj veljavne akte .  
 



Sveti osnovnih šol se bodo morali skladno s tem odlokom na novo konstituirati do 27. junija 
2008.  
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Finančnih posledic zaradi sprejetja predlaganega akta za občino ustanoviteljico ni.  
 
Pripravili:         
Nina Markoli, univ. dipl. iur.      Marija FABČIČ  
Olga Glaser, vodja Odseka za izobraževanje   NAČELNICA  
    



        
        

PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE BEŽIGRAD 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Bežigrad (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Bežigrad. 
Sedež zavoda: Črtomirova ulica 12, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 



• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                        rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in    
                        umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AVČINOVA ULICA 4, 6, 10, 12, 
- ČRTOMIROVA ULICA 1, 1/a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/a, b, c,  
  22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 
- DETELOVA ULICA od 2 do 7, 
- DUNAJSKA CESTA 8, 10, 18, 20, 22, 
- HACQUETOVA ULICA od 2 do 9, 16, 18, 
- LINHARTOVA CESTA 2, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 42, 
- NEUBERGERJEVA ULICA od 2 do 27, 
- NOVAKOVA ULICA 1, 3, 5, 
- ROBBOVA ULICA 2, 2/a, b, 15, 19, 21, 23, 25, 
- ŠTIHOVA ULICA od 1 do 14, 14/a, od 15 do 26, 
- TOPNIŠKA ULICA 58, 60, 62, 64, 70, 
- VALJHUNOVA ULICA 1, 3, 8, 11, 
- VILHARJEVA CESTA 3, 11, 13, 15, 21, 25, 25/a, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 41/a, 43, 
- VURNIKOVA ULICA 2, 3, 5, 8, 9, 11, 
- ŽELEZNA CESTA 12, 14, 16, 18. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 
 



 
 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 



Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda, in sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov za 
člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo 
v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 



Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.  
 
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala 
razloge za odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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.  
 
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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 



Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Bežigrad na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 



Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bežigrad (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE BIČEVJE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Bičevje (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Bičevje. 
Sedež zavoda: Splitska ulica 13, Ljubljana 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                       rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                       umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- CERKNIŠKA ULICA od št. 2 do 16, ter 18 in 20, 
- CESTA DVEH CESARJEV 106/a-z, 170, 172, 176, 180, 182, 192, 194, 200, od 355  
   neparne do 369, 370, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 387/a, 389, 393, 397, 399/a, 403,  
- CESTA V GORICE 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 8, 8/a, 10/a, b, c, d, e, 12, 12/b, 13, 13/a, b, c, 14, 15/a,  
   b, c, d, 16, 16/a, b, 17, 17/a, 19, 19/a, b, 21, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 75, 79,  
   95, 99, 101, 103, 103/a, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 129/a, 131, 133, 137,  
   139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 155/a, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171,  
- CESTA V MESTNI LOG 68, 70, 72, od 82 do 90, 
- ČAMPOVA ULICA 3, 4, 5, 
- GERBIČEVA ULICA 44, 46, 48, 49, 50, 50/a, 51, 51/a, 52, 54, 59, 60, 61, 61/a, 62, 64,  
   64/a, 68, 70, 81, 84, 88, 90, 94, 96, 98, 101,  
- JADRANSKA ULICA 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 7, 8, 9, 10, 10/a, 12, 12/a, parne od 14 do 26, 
- JAMOVA CESTA vse številke od 34 do 81, ter 99/a, 
- KANČEVA ULICA 4, 4/a,b, 6, 8, 8/a, 10, 12, 14, 16, 
- KOPRSKA ULICA od 1 do 14, 14/a,b, od 15 do 20, 20/a, od 21 do 24, 26, 28, 28/a, 30, 32,  
  34, 36, 40, 72, 78, 82, 92, 
- KRIMSKA ULICA 1, od 3 do 22, 
- LOČNIKARJEVA ULICA 2, 3, 4, 4/a, od 5 do 12, 14/a, b, c, 
- MARTINOVA ULICA 2, 2/a, 5, 8, neparne od 11 do 97, 
- MENCINGERJEVA ULICA neparne od 59 do 105, 
- MERČNIKOVA ULICA 1, 1/a, b, 3/a, b, 4, 5, 5/a, b, 6, 7, 8, 9, 10, 
- REDELONGHIJEVA ULICA 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 24/b, 25, 26, 26/a, 27,  
  28, 29, 31, 33, 
- REŠKA ULICA neparne od 1 do 37, 
- SPLITSKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
- ŠIBENIŠKA ULICA od 3 do 15, 15/a, od 16 do 21, 
- TBILISIJSKA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 20, 22, 22/a, parne od 24 do 48, 49, 51, 52, 53, 54,  
   56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 72, 74, 74/a, 76, 78, vse številke od 80 do 90, 92, parne od 92  
  do 162, 
- TOMAŽIČEVA ULICA 1/a, parne od 32 do 46, neparne od 63 do 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98,  



  100, 101/a, b, c, d, 102, 
- TRŽAŠKA CESTA neparne od 25 do 37, 37/a, b, neparne od 39 do 47, 47/a, 49, 51, 51/a,  
  53, 55, 55/a, b, neparne od 57 do 77, 77/a, b, 79, 81, 85, neparne od 109 do 123, 
- ULICA MALČI BELIČEVE 1, od 3 do 11, 11/a, 12, 12/a, od 13 do 53, 55, 56, 57, 59, od 61  
  do 65, 67, 69, neparne od 71 do 151, 155, 
- VELEBITSKA ULICA od 1 do 30, 
- VIDMARJEVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10, neparne od 11 do 25,  
- VIPAVSKA ULICA 1, 3, 7, 9, 
- VRHOVNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 19/a, 21, 
- ZAVETIŠKA ULICA 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 



– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 



Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 



V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Bičevje na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 



 
23. člen 

 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 



XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 



 
PREDLOG 

 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo ), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE BOŽIDARJA JAKCA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Božidarja Jakca (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Božidarja Jakca. 
Sedež zavoda: Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana. 
 
III. PODRUŽNICA ŠOLE 

3. člen 
 
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji 
organizira podružnica šole. Ime podružnice šole: Osnovna šola Božidarja Jakca – 
podružnica Hrušica. Podružnica šole deluje na lokaciji: Pot do šole 1, Ljubljana. 
 
IV. PEČAT ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
V. DEJAVNOSTI ZAVODA 

5. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 
 



 
6. člen 

 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ 

7. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš: 
 
- matične enote, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:  
- BILEČANSKA ULICA 2, 4, 5,  
- DERGANČEVA ULICA 5, 7, 7/a, 9, 9/a, 13, 15,  
- JAKČEVA ULICA 2, 5, 8, od 10 do 14, 16, 18,  
- KAMNOSEŠKA ULICA 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/a, 21, 22, 
- LITIJSKA CESTA 22, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 44, 44/a, 46, 46/a, 48, 48/a, 50, 50/a, 51, 52,  
  52/a, 54, 54/a, 56, 56/a, 58, 58/a, 60, 60/a, 62, 62/a, 64, 65, 66, 67, 68, 68/a, 69, 71, 72,  
  73, 74, 75,  
- MEKINČEVA ULICA  10, 
- NUSDORFERJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 
- OB MEJAŠU 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,  
- OB POTOKU 40, 42, 46, 48, 50, 52, 52/a, b, 54, 60, 
- PERIŠKA CESTA 1, 2, 4, 4/a, 6, 7, 8, 9, 11, 11/a, b, c, 13, 15, 17, 19, 29, 29/a, 31, 31/a,    
  33, 35, 35/a, b, 37, 45, 51, 53, 60, 62, 
- ULICA BRATOV TUMA 1, 2, 3, 3/a, od 4 do 12, 14, 16, 20, 22, 26,  
- ULICA MIRU 1, 1/a, b, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 6/a, b, 7, 8, 9, 10, neparne od 11 do 25, 25/a, 27,  
  29; 
 
Podružnice šole, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
- BIZOVIŠKA CESTA 1, 1/a, b, c, d, 2, 2/a, b, c, d, 3, 4, 4/a, 6, 7, 9, 11, 11/a, 13, 13/a, b, c,  
  d, e, 14, 14/a, 15, 15/a, 16, 16/a, 17, 17/a, 18, 19, 20/a, b, 21, 22, 22/a, c, d, 24, 31, 31/a,  
  32, 32/a, b, 33, 33/a, b, 34, 34/a, 35, 35/a, 36, 38, 40, 41, 43, 43/a, b, c, d, e, f, g, 45, 45/a,  
  46, 47, 48, 48/a, b, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57/a, 59, 59/a, 61, 63, 65, 67, 69, 69/a, 71, 
- CESTA V KOSTANJ 1, 1/c, 3, 5, 5/a, b, 7, 7/a, b, 9, 11, 11/a, b, 13, 15, 17, 17/a, 19, 21,  
  21/a, b, 23, 23/a, 25, 27, 27/a, b, 29, 31, 



- FRENKOVA POT 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21/a, 23, 25, 27, 
- FUŽINSKA CESTA 12, 19, 23, 
- GOZDNA POT 1, 1/a, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 10,  
- HRUŠEVSKA CESTA 37, 39, 39/a, 40, 41, 42, 42/a, 43, 43/a, b, c, d, 44, 44/a, b, 45, 45/a,  
  b, 46, 46/a, 48, 48/a, 50, 52, 52/a, 54, 56, 56/a, b, 58, 60, 62, 64, 64/a, 66, 68, 68/a, 70,  
  70/a, 72, 74, 74/a, 76, 78, 80, 80/a, b, 81, 82, 90, 90/a, b, 92, 92/a, 96, 98, 98/a, 100, 100/a,  
  130, 142, 144, 
- KROŽNA POT 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/a, 10, 11, 13, 13/a, 14, 15, 16, 18, 19, 19/a, b, 21, 22, 23,  
  23/a, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36/a, 42, 50, 52, 52/a, b, 54, 54/a, 56, 56/a, b, 58, 60, 62, 
- LITIJSKA CESTA 76, 100, 101, 103, 103/a, 105, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 121,  
  123, 125, 130, 132, 134, 136, 138, 138/a, 140, 143, 145, 146, 147, 147/a,b, 148, 149, 150,  
  151/a, od 153 do 167, 167/a, c, 168, 169, 171, 172 , 174, 
- OB POTOKU 1, 3, 5, 7, 9, 11/a, 13, 15, 17, 21, 21/a, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 
- PERIŠKA CESTA 1, 2, 4, 4/a, 6, 7, 8, 9, 11, 11/a, b, c, 13, 15, 17, 19, 29, 29/a, 31, 31/a,  
  33, 35, 35/a, b, 37, 45, 51, 53, 60, 62, 
- POT DO ŠOLE 1, 2, 2/a, b, c, e, 3, 4, 4/a, 5, 5/a, b, 6, 7, 8, 10, 
- POT NA BREJE 5, 6, 
- POT NA VISOKO 1, 1/b, c, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/a, 10, 11, 11/a, b, 12, 13, 14, 15, 16,  
  17, 18, 19, 19/a, 20, 21, 23, 24, 25, 
- POT V DOLINO 1, 1/a, 2, 3, 3/a, b, 4, 5, 7, 7/a, 8, 8/a, b, 9, 10, 11, 11/a, b, c, 13, 15, 17,  
  19, 20, 22, 23, 23/a, 24, 25, 25/a, 26, 27, 27/a, b, c, d, od 28 do 36, 36/a, 37, 37/a, b, 38,  
  39, 40, 40/b, 41, 41/a, b, 42, 43, 44, 44/a, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 
- TRPINČEVA ULICA 35/b, 37, 39, 60, od 62 do 75, 75/a, 77, 79, 79/a, b, c, 80, 81, 82, 82/a,  
   84, 84/a, b, 86, 86/a, b, 88, 88/a, 90, 92, 94, 96, 96/a, b, c, 102, 102/b, 108. 
 
Šolski okoliš matičnega zavoda obsega za učence predmetne stopnje tudi območje 
Podružnice Hrušica. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VII. ORGANI ZAVODA 
 

8. člen 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

9. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 



Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

10. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

11. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako 
da izvolijo: 

- dva predstavnika izmed delavcev matične enote, 
- enega predstavnika izmed delavcev podružnice šole. 

 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določa dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 

 
12. člen 

 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 



Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva 
objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

13. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote zavoda ter 
koliko kandidatov izmed delavcev podružnice šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

14. člen 
 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda, in sicer tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več 
kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno 
dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

15. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

16. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 



 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

17. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, 
in sicer tako, da izvoli  
- dva predstavnika izmed staršev učencev matične enote in 
- enega predstavnika izmed staršev učencev podružnice šole. 
 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 
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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

18. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 



Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 

19. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

20. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj imenuje 
pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.  
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 

21. člen 
 
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed 
delavcev podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti: 
– organizira in vodi delo podružnice šole, 
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole, 
– predlaga nadstandardne programe, 
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, 
– obvešča starše o delu podružnice šole, 
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole. 
 
3. Strokovni organi 
 

22. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 



4. Svet staršev 
23. člen 

 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VIII. SREDSTVA ZA DELO 

 
24. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Božidarja Jakca na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

25. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

26. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 
 



X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

27. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

28. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,  
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene.  
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XII. JAVNOST DELA 
 

29. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

30. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 



Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

32. člen 
 
Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 
               33. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 in 
35/05). 
               34. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE DR. VITA KRAIGHERJA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo dr. Vita Kraigherja (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja. 
Sedež zavoda: Trg 9. maja 1, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                       rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                       umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- APIHOVA ULICA 16, 17, 18, 19, 19A, od 20 do 28, 34, 
- BEŽIGRAD 1, 2, 3, od 5 do 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
- BORUTOVA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 
- BRATINOVA ULICA 1, parne od 2 do 22, 
- DERMOTOVA ULICA od 1 do 6, 6A, od 7 do 17, neparne od 19 do 31, 
- DRAVSKA ULICA od 2 do 8, 10, 11, 12, 13, 15, 
- DUNAJSKA CESTA 5, 7, 9, 9A, 13, 15, 17, 17A, neparne od 19 do 25, neparne od 29 do  
  53, neparne od 57 do 87, 91, 101, 103, 105, 107, 109, 
- EINSPIELERJEVA ULICA 1, 2, 2A, B, 3, 4, 5, 5A, B, C, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16A,  
  17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
- FRANKETOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
- GLAVARJEVA ULICA 9, 11, 13, 14, 17, 19, neparne od 25 do 49, 
- GRAFENAUERJEVA ULICA neparne od 1 do 47, 51, 53, 
- HERBERSTEINOVA ULICA od 1 do 11, od 13 do 19, 21, 23,  neparne od 29 do 63, 
- HRANILNIŠKA ULICA od 1 do 7, 7A, 8, 9, 10, 
- JAKŠIČEVA ULICA od 1 do 9, 12, 14, 14A,16, 
- JANŠEVA ULICA 1, 1A, 2, 2C, od 3 do 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, B, 18, 20, 27, 
- JARNIKOVA ULICA od 3 do 11, 
- KAMNIŠKA ULICA 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20A, 22, 24, 25, 26, 26A, B, C, 28,  
  29, 32, 34, 36, 37, 37A, B, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 
- KOLARJEVA ULICA 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 21A, 23,  
  23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 34A, od 35 do 45, 45A, 46,  
  47, 48, 48A, 50, 51, 53, 54, od 55 do 64, 
- KOROŠKA ULICA 2, 2A, B, C,,parne od 6 do 18, 18A, parne od 20 do 26, 
- KURILNIŠKA ULICA 3, 10, 10A, 14, 16, 18,  
- KUZMIČEVA ULICA 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
- LAMBERGARJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 
- LAVRIČEVA ULICA 1, 2A, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 15, 
- LIKOZARJEVA ULICA 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
- LINHARTOV PODHOD 13A, 
- LIVARSKA ULICA 1, 2, 2A, od 3 do 12, 14, 



- MAŠERA-SPASIĆEVA ULICA 7, 
- MEŠKOVA ULICA 1, od 4 do 11, 13, 
- NOVINARSKA ULICA 1, 1A, od 2 do 10, 
- PARMOVA ULICA 14, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 32A, 33, 34, 35, od 36 do 49, 51, 51G, 53, 
- PEGAMOVA ULICA 1, 2, 4, 6, 10, 12, 
- PLETERŠNIKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 15A, 17, 18, 19, 21, 22,  
  22A, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 
- PODMILŠČAKOVA ULICA 7, 9, 9A, B, 11, 11A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, B, C, 17, 17A,  
  18, 18A, 19, 20, 21, 21A, B, 22, 22A, od 23 do 28, 28A, 29, 30, 30A, 31, 33, 33A, 34, 35,  
  35A, 36, 37, 37A,B, 38, 39, 40, 40A, B, C, 41, 41A, 42, 43, 44, 44A, B, 45, 46, 47, 49, 51,  
  52, 54, 56, 57, 57A, parne od 58 do 74,  
- POSAVSKEGA ULICA od 1 do 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 38,  
  39, 40, 41, 43, 47, 
- PRIBINOVA ULICA 1, 2, 2A, 4, 5, 7, 
- RAVBARJEVA ULICA od 3 do 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 
- ROŽANSKA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 
- SAMOVA ULICA 1, 2, 3, 5, 9, 9A, 10, 11, 11A, B, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 17, 19, 23, 25,  
  27, 29, 31, 35, 
- SMOLETOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12A,B, 13, 15, 16, 18, 
- STADIONSKA ULICA 2, 3, 4, 5, 7, 
- STANIČEVA ULICA 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, B, 6, 7, 8, 9, 9A, 10 12, 13 14, 16, 17, 18, 19, 20,  
  20A, 21, 22, 23, 25, 27, 27B, 29, 31, 31A, B,33, 33A, B, 35, 35A, 37, 39, 41, 
- TRG 9. MAJA 1, 
- TRIGLAVSKA ULICA 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, od 16 do 30, 30A, B, C, D, E, 31 do 53, 55,  
  57, 59, 59A, 61, 63, 65, 
- TRSTENJAKOVA ULICA 1, 1A, od 2 do 9, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 
- ULICA BRATOV ŽIDAN parne od 2 do 14, parne od 18 do 28, 32, 34, 
- VELIKOVŠKA ULICA od 1 do 7, parne od 8 do 30, 
- VODOVODNA CESTA 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 9, 9A, neparne od 11 do 19, 20, 25, 26, 28, 28A,  
  30, 32, 34, 36, 36A, 38, 38A, B, C, Č, D, E, F, 39, 40, 40A, B, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48A, B,  
  49, 49A, 53, 55, 65, 65A, neparne od 67 do 93, 93A, 
- ŽOLGERJEVA ULICA parne od 6 do 28. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 



– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 
 
 
 



11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 



Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 



 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 



Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola dr. Vita Kraigherja na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 



Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
 
 
 



XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE DRAVLJE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Dravlje (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Dravlje. 
Sedež zavoda: Klopčičeva ulica 1, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                       rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                       umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BOHINJČEVA ULICA od 5 do 10, 10A, od 11 do 17, 17A, 19, 19, 20, neparne od 21 do 31, 
- BRAVNIČARJEVA ULICA 5, 6, 8, 9, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 
- BRILEJEVA ULICA 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 46, 
- CELOVŠKA CESTA 206, 224, 226, 228, 238, 244B, 246, 248A, 249, 250, 251, 252, 258,  
  259, 263, 264, 268, 269, 275, 280, 287, 291, 
- CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 9, 9A, 11, 15, 17, 21, 23, 23A, 25, 33, 
- CESTA V KLEČE od 3 do 9, 12, 15, 16, 
- DEVOVA ULICA 5, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 17, 17A, 18, 21, 
- DOLOMITSKA ULICA od 2 do 13, 13A, od 14 do 24, 26, 26A, parne od 28 do 40, 
- DRAŽGOŠKA ULICA 2, 2A, od 3 do 22, 22A, od 23 do 27, 27A, 28, 29, 30, 31A, od 32 do  
  36, 36A, 37, 38, 39,39A, od 40 do 45, 47, 49, 51, 
- DRAVELJSKA ULICA 11, 12, 14, 16, od 18 do 22, 26, 27, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 44, 46, 
- KLOPČIČEVA ULICA 1, 2, 4, 5, 
- KORENČANOVA ULICA 41, 44, 47, 49, 50, 53, 
- KOVAŠKA ULICA 1, 2, 4, 5, 5A, 
- KROVSKA ULICA 5, 7, 
- KUMERDEJEVA ULICA neparne od 3 do 13, 
- KUNAVERJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 
- MAJORJA LAVRIČA ULICA 12, 14, 
- NA KROŠCI 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A,   
  20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, parne od 28 do 36, 
- PEČNIKOVA ULICA 11, 
- PRŽANJSKA ULICA 1, 1A, B, 3, 3A, 5, 6, 7A, 8, 8A, 9, 10, 10A, D, E, F,11, 12, 12A, B, C,  
  D, E, od 13 do 18, 18A, 19, 20, 22, 
- REGENTOVA CESTA 10, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 48, 
- SMRTNIKOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 
- SOJERJEVA ULICA 1, 1A, B, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, B, C,, od 7 do 22, 22A, od 23 do 35, 35A, ,  
  od 36 do 47, 47A, od 48 do 60, 60A, od 61 do 65, 67, 69, 71, 
- STEGNE 1, 3, 3A, 5, 7, 9, 9A, B, 11, 11A, 13, 13A, B, C, D, E, 15, 19, 21, 21C, 23, 25, 25A,  



  27, 27A, 29, 32, 33, 35, 37, 
- ŠLOSARJEVA ULICA 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, od 16 do 21, 
- ULICA JOŽETA JAME 4, 8, 
- VODNIKOVA CESTA 200, 200A, B, 204, 214, 218, 222, 222A, 224, 226, 232, 235, 238,  
  239, 240, 241, 243, 246, 246A, B, C, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 256A, neparne od 257  
  do 265, 266, 267, 268, 269, 269A, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280A,  
  B, C, D, 282, 282A, B, C, D,, 283, 284, 285, 285A, 286, 287, 287A,288, 295, 304, 306, 308,  
  308A, 310, 312, 314, 316, 318, 
- VRBSKA ULICA 4, 
- ZA KRAJEM 2, 3, 4, 5, 5A, B, 6, 8, 9, 11, 14. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 



– odstopi, 
– umre. 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 



Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 



V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Dravlje na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 



23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 



 
27. člen 

Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dravlje (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE FRANCA ROZMANA STANETA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta. 
Sedež zavoda: Prušnikova ulica 85, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in                              
                        rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in               
                        umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ARHARJEVA CESTA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, od 19 do 27, 29, 31, 32, 33, 34, 3A, 35,  
  parne od 36 do 46, 
- BOKALOVA ULICA 14, 20, 21, 22, 
- BRILEJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 
- CELOVŠKA CESTA 300, 317, 325, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 355, 
- CESTA ANDREJA BITENCA 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 22A, 24, 26,  
  26A,  parne od 28 do 40,44, 46, 48, 48A, 50, 52, 58, 58A, 
- CESTA NA POLJANE 1, 4, 5, 7, 7A, B,,8, 9, 10, 11, parne od 12 do 26, 48, 50, 
- CESTA V HRIB od 16 do 20, 26, 
- DEMŠARJEVA CESTA 10, od 12 do 19, 21, 
- DO PROGE 4, 5, 8, 10, 
- FLANDROVA ULICA 1, 3, od 5 do 13, 
- HAFNERJEVA ULICA 2, 3, 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A, 15, 21, 
- KOŠČEVA ULICA 2, 4, 
- MESESNELOVA ULICA 3, od 5 do 11, 13, 15, 17, 18, 19, parne od 20 do 36, 
- NA TRATI 2, 3, 4, 5, 9, 9A, 11, 13, 14, 15, 17, 
- OMEJČEVA ULICA neparne od 1 do 9, 
- PEČNIKOVA ULICA 9, 
- PODGORSKA CESTA 8, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 38, 40, 
- POT ILEGALCEV neparne od 1 do 11, 15, 17, 19, 
- PRI BORŠTU 1, 2, od 5 do 12, od 20 do 24, 26, 
- PRI MALEM KAMNU 1, 2, od 5 do 12, 14, 15, 
- PRI VELIKEM KAMNU 1, 5, 7, 9, 11, 
- PRINČIČEVA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 12, 
- PRUŠNIKOVA ULICA od 1 do 12, neparne od 13 do 21,22, 23, 25,  od 26 do 36, 36D, 37,  
  38, 39, 40, 42, 44, 45, od 48 do 88, 90,  
- PUSTOVRHOVA ULICA 8, neparne od 11 do 21, 
- REGENTOVA CESTA 70, 
- SELANOV TRG od 2 do 7, 



- STEGNE 45, 
- ŠENTVIŠKA ULICA 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 
- ŠTULA 1, 3, 3C, D, E, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, B, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, od  
  18 do 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 
- ŠTEFANČEVA ULICA parne od 2 do 14, 20, 24, 
- ŠTULARJEVA ULICA 5, 7, 8, 10, 12, 14, 
- ULICA 15. MAJA 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 
- ULICA BRATOV KOMEL 1, od 3 do 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33,  
  34, 36, 37, 38, od 40 do 46, 46A, 50,51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 60A, B, C, 61, 62, 63, 64,  
  64A, B, 65, 66, 66A, 68, 76, 78, 82, 
- ULICA JOŽETA JAME 5, 12, 14, 16, 26, 
- ULICA KONRADA BABNIKA 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, od 16 do 21, 24, 25, 26, 28, 32, 34,  
  36, 38, 40, 
- ULICA PREGNANCEV od 2 do 10, 12, 13, 14, 16, 
- VRTNARSKA CESTA 1, 3, 
- ZVEZDA od 1 do 9, od 12 do 21,. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 



 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 



Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

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



Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 



19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Franca Rozmana Staneta na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 



Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 



XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29 člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta (Uradni list RS, št. 49/97 in  
35/05). 

 
32. člen 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 

 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Franceta Bevka (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Franceta Bevka. 
Sedež zavoda: Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in                   
  rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
  umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- DUNAJSKA CESTA 113, 115, 121, 123, 125, 133, neparne od 137 do 141, neparne od 149  
  do 159, 163, 
- FUNTKOVA ULICA 19, 21, 22, 23, od 25 do 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 
- GLAVARJEVA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 12/a, 14,16, 18/a, parne od 20 do 38, 40, 42, 44, 56, 
- GRINTOVŠKA ULICA od 1 do 25, 25/a, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 
- HUBADOVA ULICA od 1 do 7, 7/a, 8, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, od 15 do 21, neparne od 23 do  
  49, 
- KOČENSKA ULICA od 1 do 16, 18, 
- MAŠERA – SPASIĆEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/a, 13, 15, 
- NADE OVČAKOVE ULICA od 1 do 9, 9/a, od 10 do 14, od 16 do 21, 21/a, b, od 22 do 26,  
  parne od 28 do 52, 
- OGRINČEVA ULICA 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10/a, od 11 do 31, 33, 35, 37, 
- POPOVIČEVA ULICA od 1 do 21, 23, 25, 27, 29, 
- PRESETNIKOVA ULICA od 1 do 15, 
- SLOVENČEVA ULICA neparne od 15 do 21, 22, 23, 24, 25, parne od 60 do 78, 
- ŠARHOVA ULICA 1, parne od 2 do 28, 29, 30, 32, 34, 
- TOLSTOJEVA ULICA od 3 do 9, 9/b, 10, 10/a, od 11 do 34, neparne od 35 do 45, 45/a, 47,  
  49, 53, 55, 57, 59, 63, 
- TURNERJEVA ULICA neparne od 1 do 17, 17/a, neparne od 19 do 31, 32, 
- ULICA POHORSKEGA BATALJONA 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, od 15 do 29, 29/a, b, c, od 30 do  
  43, neparne od 45 do 55, 55/a, b, neparne od 57 do 85, 85/a, b, c, neparne od 87 do 111,  
  111/a, b, 113, 113/a, 115, 117, 119, 119/a, neparne od 121 do 139, 139/a, b, c, neparne od  
  141 do 147, neparne od 171 do 197, 197/a, neparne od 199 do 253, 
- VEROVŠKOVA ULICA 72, 
- VODOVODNA CESTA 92/A. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
 



 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 



Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 



17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 
 



3. Strokovni organi 
 

20. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Franceta Bevka na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 



Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka (Uradni list RS, št. 51/97 in 35/05). 
 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE HINKA SMREKARJA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Hinka Smrekarja (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Hinka Smrekarja. 
Sedež zavoda: Gorazdova ulica 16, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
               rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
             umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ANDREAŠEVA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 
- CELOVŠKA CESTA 104, 106, 108, parne od 122 do 130, 134, 134A, B, parne od 136 do  
  144, 150, 160, 166, 170, 172, 180, 180B, 182,  
- ČESNIKOVA ULICA parne od 2 do 32, 
- DRABOSNJAKOVA ULICA 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 8, 9, 9A, B, C, D, E, 10, 12, 14, 16, 18, 
- GORAZDOVA ULICA od 1 do 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 
- GORIŠKA ULICA neparne od 49 do 71, 
- KEBETOVA ULICA 1, 8A, B, C, D, E, 9, 10A, B, C, D, E, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
  23, parne od 24 do 30,  34, 36, 38, 40, 42, 
- KOROTANSKA ULICA 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18A, B, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 
- KOVINARSKA ULICA neparne od 1 do 17, 
- LITOSTROJSKA CESTA 4, od 6 do 17, 19, 21, od 23 do 32, 34, 38, 40, 40A, B, 41, 42, 44,  
  44A, B, C, D, E, F, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 58A, B, C, 60, 
- LJUBELJSKA ULICA 7, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 19A, od 20 do 25, 
- MAJDE VRHOVNIKOVE ULICA parne od 2 do 32, 
- MARUŠIČEVA ULICA neparne od 1 do 11, 
- OBIRSKA ULICA 1, 1A, B, od 3 do 12, 12A, B, 13, 14, 14A, B, C,od 15 do 21, 21A, 22, 23,  
  23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 
- RUNKOVA ULICA od 1 do 8, parne od 10 do 30, 
- SMREKARJEVA ULICA 33A, 
- STEGNE 18/a, 20, 
- STRUGARSKA ULICA neparne od 1 do 11, 
- ZOFKE KVEDROVE ULICA parne od 4 do 30. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
 
 
 
 



VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 



Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 



17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 
 



3. Strokovni organi 
 

20. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Hinka Smrekarja na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE JOŽETA MOŠKRIČA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Jožeta Moškriča (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Jožeta Moškriča. 
Sedež zavoda: Jarška cesta 34, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
            rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in   

  umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AVSEČEVA ULICA od 1 do 14, 14/a, od 15 do 22, 22/a, b, c, 23, 24, 24/a, b, c, d, 25, 25/a,  
  b, c, d, e, 27, 27/a, b, c, d, e, 
- BLASNIKOVA ULICA neparne od 9 do 31, 35, 
- BLASOV BREG 1, 3, 5, 6, 7, od 10 do 16, 18, 19, 21, neparne od 25 do 35, 
- CILENŠKOVA ULICA od 1 do 15, 15/a, od 16 do 34, 34/a, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 
- CLEVELANDSKA ULICA 45,  
- GOLARJEVA ULICA 3, 4, 6, 8, 
- INDUSTRIJSKA CESTA 2, 
- JARŠKA CESTA 1, 3, od 5 do 14, 16, od 18 do 25, 27, 28, 28/a, 29, 31, 34, 34/a, od 35 do  
  41, 41/a, neparne od 43 do 51, 51/a, 53, 53/a, neparne od 55 do 83, 
- KAJUHOVA ULICA od 1 do 25, 27, 29, 33, 35, 51, 
- KODROVA ULICA 1, 2, 3, 4, 4/a, b, c, d, od 5 do 30, 30/a, 32, 34, 
- KRIŽNA ULICA 1, 1/a, od 2 do 8, 8/a, 9, 10, 10/a, b, 11, 12, 12/a, od 15 do 19, 19/a, 20, 21,  
  22, od 24 do 32, 32/a, od 33 do 45, 51, 51/a, 53, 55, 
- LETALIŠKA CESTA 1, 3, 5, 
- LUNAČKOVA ULICA od 1 do 8, 10, 12, 14, 
- MIRNA POT od 1 do 5, 
- POKOPALIŠKA ULICA parne od 36 do 48, 
- ROŽIČEVA ULICA 1, 1/a, b, 3, 5, 7, 9, 11, 11/a, 12, 13, 14, 
- STARA SLOVENSKA ULICA 1, 2, 3, 3/a, od 4 do 30, 32, 
- STRAŽARJEVA ULICA od 1 do 12, 12/a, b, od 13 do 20, 20/a, b, 21, 22, 22/a, b, c, od 23  
  do 35, 35/a, b, 36, 38, 40, 
- ŠIFRERJEVA ULICA 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, parne od 18 do 32, od 33 do 48, 
- ŠMARTINSKA CESTA 64/a, b, 66, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, od 129 do  
  133, 135, 135/a, b, c, 137, 141, 145, 
- ULICA MARJE BORŠNIKOVE od 1 do 9, 
- VRBOVEC parne od 4 do 24, 24/a, 26, 
- VZAJEMNA ULICA od 2 do 21, parne od 22 do 46, 
- ŽALSKA ULICA 1, 3. 



 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 
 
 
 
 



13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 



Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Jožeta Moškriča na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča (Uradni list RS, št. 53/97, 32/99 in 
35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
O D L O K 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE KARLA DESTOVNIKA KAJUHA 

 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha. 
Sedež zavoda: Jakčeva ulica 42, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 



• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in      

 rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- JAKČEVA ULICA  15,17, od 19 do 43, 
- KAJUHOVA ULICA 55, 
- MEKINČEVA ULICA1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 22, 26, 28, 
- NOVOSADSKA ULICA 1, parne od 2 do 18, 
- OB SOTOČJU 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
- PARMSKA CESTA neparne od 9 do 21, 41, 
- POLJSKA POT 3, 5, 11, 12, 
- POT NA FUŽINE 4, 
- PRIŠTINSKA ULICA 1, 2, 3, parne od 4 do 18, 
- SKOPSKA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
- STELETOVA ULICA 8, 10, 15, 17, 19, 
- ŠKERJANČEVA ULICA 2, 4, 6, 8, 
- ŠTEPANJSKA CESTA od 1 do 11, parne od 12 do 24, 
- ŠTEPANJSKO NABREŽJE 24, 24a, 26, 26a, 34, 
- TOPLARNIŠKA ULICA 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 
- ULICA ANGELCE OCEPKOVE od 1 do 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
- ULICA MIRE MIHELIČEVE 2, 4, 5, od 8 do 15, 17, 18, 21, parne od 22 do 32, parne od 36  
  do 46, 50, 52, 
- ULICA POLONCE ČUDE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 
- ULICA VIDE JANEŽIČEVE neparne od 1 do 17, 
- ULICA VIDE PREGARČEVE 46, 48, 52/a, b, 54,  
- ZALOŠKA CESTA 76, 78, 78/a, 80, 87, 92, 92/a, b, c, od 96 do 111, 115, 117, 119, 123,  
  133, 157. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 



– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  



 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 



Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 



Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha (Uradni list RS, št. 49/97, 
83/01 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE KETTEJA IN MURNA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Ketteja in Murna (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Ketteja in Murna. 
Sedež zavoda: Koširjeva ulica 2, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in                 

 rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- GORTANOVA ULICA od 1 do 9, 9/a, parne od 10 do 20, 21, 22, 
- GRABLOVIČEVA ULICA 50, 52, 54, 56, 58, 60 ,62, 64, 
- HRADECKEGA CESTA neparne od 37 do 49, parne od 66 do 84, 
- JAKOPIČEVA ULICA od 1 do 19, 21, 23, 25, 27,  
- KAJUHOVA ULICA 57, 66, 67, 
- KLUNOVA ULICA od 1 do 14, 16, 18, 
- KOBLARJEVA ULICA 34 34/a, 
- KOSOVELOVA ULICA od 1 do 18, 18/a, 19, 19/a, 20, 21, 21/a, 22, 23, 23/a, 25, 26, 27, 29,  
  29/a, neparne od 31 do 53, 53/a, neparne od 55 do 75, 
- KOŠIRJEVA ULICA 1, 2, 2/a, neparne od 3 do 19, 
- LITIJSKA CESTA 1, od 3 do 10, 10/a, 11, 12, 12A, 12B, 14, 16, 19, 
- MALEJEVA ULICA od 1 do 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
- MARČENKOVA ULICA 1, neparne od 3 do 15, 
- MENARDOVA ULICA od 1 do 27, 27/a, od 28 do 36, 36A, 37, 38, neparne od 39 do 61,  
  65A, 65 , 
- MIKLAVČEVA ULICA od 1 do 13, parne od 14 do 56, 
- MOŠKRIČEVA ULICA 1, 2, 2/a, od 3 do 40, 40/a, od 41 do 47, 
- NA PEČI od 1 do 10, 10/a, 11, 12, 12/a, od 13 do 20, 20/a, od 21 do 28, 30, 31, 33, 
- OB LJUBLJANICI  24, 26, 28, 34, 36, 36/a, 38, 40, 42, 44, parne od 48 do 138, 
- OKIŠKEGA ULICA od 1 do 24, 24/a, 25, 26A, od 26 do 32, neparne od 33 do 43, 
- POLJANSKA CESTA 64/a, 66, 66/a, b, 72, 93, 95, 97, 99, 
- POVŠETOVA ULICA 14, 16, 18, 20, 36, 36/a, 37, 45, 47, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62A,  
  od 62 do 66, 68, 69, 70 71, 72, 74A, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87A, 87, 88A, 88,  
  89A, 89, 91, 92, 94, 96, 98A, 98B, 98C, 98D, 98, 100, 102, 104A, 104B, 104C, 104D, 104,  
  106A, 106B, 106C, 106D, 106E, 106,  
- PUGLJEVA ULICA 1, 2A, od 2 do 15, 17, 18, 19, od 21 do 35, 37, 39, 
- PUTERLEJEVA ULICA od 1 do 34, 34/a, od 35 do 42, neparne od 43 do 55, 
- STELETOVA ULICA 2, 4, 6, 
- ŠTEPANJSKO NABREŽJE 4A, 4B, 4C, 4D, 7, parne od 10 do 18, 18A, 



- ULICA GOCE DELČEVA od 1 do 36, 36/a, b, od 37 do 52, parne od 54 do 78, 
- ULICA JANA HUSA 1, 1/a, od 2 do 29, 31, 32, 33/a, 33,  od 34 do 60, parne od 62 do 96, 
- ZADRUŽNA ULICA od 1 do 18, 20, 22, 24, 
- ZALOŠKA CESTA parne od 16 do 24, 26A, 26, parne od 28 do 42, 46, 48, 54, 56. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 



 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 
 
 



13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 



Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Ketteja in Murna na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna (Uradni list RS, št. 52/97, 83/01 in  
35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE KOLEZIJA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Kolezija (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Kolezija. 
Sedež zavoda: Cesta v Mestni log 46, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                       rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                       umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BARJANSKA CESTA parne od 50 do 72, 
- BIČEVJE 1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 
- CESTA V MESTNI LOG 1, 3, 5, 7, 20, 26, 26A, 28, 31, 31A, 33, 36, 37, 38, 40, 40A, B, 41,  
  41A, B, C, 43, 45, 46, 47, 51, 51A, 53, 55, 56, 56A, B, C, D, 58, 58A, B, C, D, E, F, G,, 60,  
  71, 73, 75, 77, 81, 
- ČEPOVANSKA ULICA od 1 do 4, neparne od 5 do 17, 
- DEVINSKA ULICA 2, 2A, B, C, D, 3, 4, 4A, od 5 do 11, 
- DOBRDOBSKA ULICA od 1 do 7, 9, 11, 
- FILIPIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 
- FINŽGARJEVA ULICA 8, 10, 12, 
- GERBIČEVA ULICA 1, 3, 3A, 5, 5A, B,, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, od 10 do 18, 18A, B, 19,  
  19A, 20, 21, 22, 23, 23A, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 30A, 31, 32, 33, 33A, B, C, 34, 36, 36A,  
  37, 38, 39, 39A, B, 41, 41A, 42, 43, 43A, B  C, 45, 45A, 47, 
- GROHARJEVA CESTA 2, 2A, B, C, 4, 6, 10, 10A, B, parne od 12 do 22, 
- HAJDRIHOVA ULICA 2, 2A, 4, 11, 13, od 15 do 20, 21A, 24, 26, 26A, 28, 28A, 
- JADRANSKA ULICA 21, 
- JAMOVA CESTA 1, 2, 3, 3A, od 5 do 12, 13, 13A, 15, 17, 18, 19, 20, 
- JAVORJEV DREVORED 1, od 3 do 7, 9, od 10 do 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
- KOLEZIJSKA ULICA 19, 19A, 21, 21A, 23, 25, 25A, parne od 30 do 40,  
- KOPALIŠKA ULICA od 1 do 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 
- KOPRSKA ULICA 94, 94A, 96, 96A, B, 98, 100, 102, 104, 106A, B, C, D, E, G, 108A, C, D, 
- KOSESKEGA ULICA 1, 1A, 3, 3A, 5, 11, 13, 15, 17, parne od 18 do 24, 28, 30, 30A, B, 32,  
  34, 
- KRAŠKA ULICA 5, 6, 7, 9, od 11 do 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 25, 
- LANGUSOVA ULICA 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, od 12 do 23, 25, 26, 27, 29, 29A, neparne  
  od 31 do 53, 
- LEPI POT 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, B, C, 15, 15A, 16, 17, 18, 20, 21A, B,  
  C, 22, 22A, B  23, 24, 25, 26, 28, 
- MENCINGERJEVA ULICA 1, 1A, 3, 5A, B, neparne od 7 do 21, 25, neparne od 29 do 39,  



  39a, 41, 43, 45, 47,  
- MOKRŠKA ULICA od 1 do 20, 22, 22A,  od 24 do 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47D, E,,48, 48A,  
  49, 49A, B, 50, 51, 51A, B, C, D, E,52, 53, 53A, 54, 55, 55A, C, 56, 57, 58, 60, 60A, B, C,  
  D, E, 62, 62B, C, D, 
- POD AKACIJAMI od 1 do 36, 36A, od 37 do 58,  
- POD BRESTI od 1 do 44, 
- POD BREZAMI od 1 do 30, parne od 32 do 42, 
- POD BUKVAMI parne od 2 do 10, 11, parne od 12 do 62, 
- POD GABRI 1, 2, 3, 4, 11,  
- POD HRASTI od 1 do 32, od 34 do 76, neparne od 77 do 99, 
- POD JELŠAMI od 1 do 19, parne od 20 do 44, 
- POD JESENI 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 
- POD KOSTANJI od 1 do 56, 
- POD LIPAMI od 1 do 44, parne od 46 do 82, 
- POD TOPOLI od 1 do 83, neparne od 85 do 91, 93, 93A, 95, 
- POD VRBAMI od 1 do 42, neparne od 43 do 59, 
- REZIJANSKA ULICA 3, 4, 5, 11, 13A, B, parne od 14 do 22, 
- RIHARJEVA ULICA parne od 2 do 12, parne od 16 do 40, 
- SOŠKA ULICA od 3 do 6, 8, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17A, B, C, D, 18, 19, 19A, C, od  
  20 do 39, parne od 40 do 76, 
- TESLOVA ULICA 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 21, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
- TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 6, 7, 8, 14, 
- TRŽAŠKA CESTA neparne od 5 do 11, 15, 17, 19, 19A, 21, 
- V MURGLAH od 1 do 19, 19A, od 20 do 26, 28, 30, od 32 do 38, od 40 do 44, 46, 48, od 50  
  do 67, 67A, B, C, D, E, F, od 68 do 75, 75A, B, C, od 76 do 82, 82A, 83, 83A, od 84 do 89,  
  91, 93, 95, 95A, C, D, E, neparne od 97 do 147, 154, neparne od 155 do 171, neparne od  
  177 do 191, 197, neparne od 203 do 269,   
- VALJAVČEVA ULICA 11, 13A, B, 15, 16, 17, 18, 18B, C, D, E, 19, 20, 22, 
- VIPAVSKA ULICA 10, 17, 19, 19A, B, 21, 21A, B, neparne od 23 do 35, 
- ZBAŠNIKOVA ULICA 4, 7, od 10 do 14, 16, 
- ZELENA POT 1, 2, 3, 3A, od 4 do 16, 16A, 17, od 19 do 24, 26, 28, 30, 32, 64, 66, 66,  
- ZELJARSKA ULICA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14. 
 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 



Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 
 
 
 



11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 



Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 



 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 



Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Kolezija na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 

Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 



Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
 
 
 
 
 



XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija (Uradni list RS, št. 51/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE KOSEZE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Koseze (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Koseze. 
Sedež zavoda: Ledarska ulica 23, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
 rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BOLETOVA ULICA 2, 4, 5, 6, 7, 8, od 10 do 17, 26, neparne od 19 do 51, 
- BRAJNIKOVA ULICA od 1 do 23, neparne od 25 do 29, od 30 do 42, neparne od 43 do 55, 
- BREGARJEVA ULICA 5, 7, 9, od 10 do 15, neparne od 17 do 53, 
- CESTA NA LAZE od 1 do 25, 27, 
- DERGOMAŠKA ULICA 2, 3, od 5 do 13, od 15 do 30, od 32 do 54, 56, 57, od 59 do 70,  
  neparne od 73 do 83, 
- DOLINARJEVA ULICA 4, 5, 6, 12, 
- DRAGA 15, 16, 18, 18/a, 20, 24, 26, 28, od 31 do 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 
- ELLERJEVA ULICA od 1 do 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, neparne od 17 do 27, 28, neparne  
  od 31 do 57, 
- FERBERJEVA ULICA od 1 do 20, neparne od 21 do 41, 
- JAVORŠKOVA ULICA 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 
- KAMINOVA ULICA od 1 do 10, 12, 14, 
- KMEČKA POT 1, 3, 5, 6, 7, 8, parne od 10 do 20, 24, 26, 30, 32, 
- KOGOVŠKOVA ULICA parne od 10 do 22, 
- KOSEŠKA CESTA 2, 5, 7, 8, 9, 11, 11/a, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 
- KRELJEVA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 12, 
 - KREMŽARJEVA ULICA parne od 2 do 40, 
- KROPOVA ULICA 17, 
- LAKNERJEVA ULICA od 1 do 11, parne od 12 do 24, 
- LEDARSKA ULICA neparne od 11 do 19, 19/a, od 21 do 24, 26, 27, 28, 30, 30/a, 31, 32,  
  38, 50, 
- LEVIČNIKOVA ULICA 2, 2/a, 4, 6, 6/a, 8, 10, 11, 12, 14, 14/a, parne od 16 do 26, 
- MAJDE ŠILČEVE ULICA 1, 1/a,b, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
- MARJEKOVA POT 8, 8/a, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 
- MLADINSKA ULICA v celoti, 
- MURKOVA ULICA 3, 4, 5, 6, od 8 do 17, 19, 23, 
- NA DOLIH 3, 4, 5, 6, 6/a, 7, neparne od 15 do 41, 
- NA STRAŠKI VRH 3,4, 5, parne od 6 do 12, od 13 do 30, 
- OMERSOVA ULICA od 1 do 21, 23, od 26 do 38, od 40 do 52, 54, od 55 do 63, 65, 67, 71,  



  73, 77, 79, 
- PLEVANČEVA ULICA od 1 do 41, 41/a, 45, 
- PODUTIŠKA CESTA 10, 10/a, 16, 18, 19/a, 20, 23, 23/a, 24, 25, 25/a, 26, 30, 35, 37, 38,  
  39, 40, 40/a, 41, 42, 43, 48, 50, 51, od 53 do 60, 62, 64, 65, 65/a, 66, 67, 67/a, 68, 69, 69/a,  
  71, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 99, 101, 138, 140, 141, 141/a, od 142 do 147,  
  148, 149, 151, 153, 155, 156, 156/a, 157, 158, 159, 161, 162, 
- SAJOVČEVA ULICA 1, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
- ŠIŠENSKA CESTA 48, 40, 50/a, b, parne od 52 do 82, 90, 
- ŠTIRNOVA ULICA od 1 do 15, parne od 16 do 20, 
- ULICA BRATOV BEZLAJEV neparne od 1 do 19, 
- ULICA BRATOV UČAKAR parne od 4 do 118, 119, parne od 120 do 138, 
- ULICA BRATOV ŠKOFOV od 1 do 17, 
- ULICA FRANCA MLAKARJA 1, 1/a, 2, 3, parne od 4 do 50, 
- ULICA MARIJE HVALIČEVE 1, 2, od 4 do 27, parne od 28 do 42, 
- ULICA OLGE MOHORJEVE od 1 do 17, 19, 21, 
- ULICA ZORE RAGANCINOVE od 1 do 13, 
- URANIČEVA ULICA 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, parne od 16 do 22, 
- VELNARJEVA ULICA od 1 do 8, neparne od 9 do 17, 
- VODNIKOVA CESTA 139, 141, 143, 155, 157, 163, 163/a, b, 165, 167, 169, 171, 171/a, b,  
  173, 175, 179, 179/a, 181, 181/a, b, 187, 191, 193, 195, 195/a, b, 207, 211, 
- VODNIKOVO NASELJE od 1 do 17, 17/a, b, c, d, od 18 do 52, 52/a, od 53 do 57, 
- VRŠČAJEVA ULICA od 3 do 11, 13, 
- ŽIGONOVA ULICA od 1 do 5, 7, 8, 9, 9/a, od 11 do 15, 17, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 



 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 



 
12. člen 

 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 



16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
 
 
 
 



2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
 
 
 
 
 
 



VII. SREDSTVA ZA DELO 
 

22. člen 
 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Koseze na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 



X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  



30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koseze (Uradni list RS, št. 51/97 in 35/05). 
 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE LEDINA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Ledina (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Ledina. 
Sedež zavoda: Komenskega ulica 19, Ljubljana. 
V sestavi zavoda delujejo bolnišnični šolski oddelki. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ČUFARJEVA ULICA 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
- FRIŠKOVEC od 1 do 6, 
- HRVATSKI TRG od 1 do 4, 
- ILIRSKA ULICA od 1 do 9, 11, 12, 12/a, od 13 do 32, 34, 36, 
- KASTELČEVA ULICA 1, 2, 
- KOMENSKEGA ULICA 13, 13/a, 19, 20, 22, 24, 24/a, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
- KOTNIKOVA ULICA 1, 2, 4, 5, 6, 6/a, b, 8, 8/a, 9, od 12 do 17, 17/a, 18, 19, 19/a, 20, 21,  
  22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40,  
- LIPIČEVA ULICA 2, 
- MAISTROVA ULICA 2, 2/a, 3, 4/a, b, 5, 6, 8, 8/a, 10, 10/a, 14, 16, 
- MASARYKOVA CESTA 8, 13, 13/b, 14, neparne od 15 do 21, 22, 23, 23/a, parne od 24 do  
  30, 34, 36, 
- METELKOVA ULICA od 1 do 5, 7, 7/a, b, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 17,  
- NJEGOŠEVA CESTA neparne od 1 do 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 
- PETKOVŠKOVO NABREŽJE neparne od 33 do 53, neparne od 57 do 67, 
- PRISOJNA ULICA 1, 3, 5, 6, 7, 
- RESLJEVA CESTA 2, 4, 6, 6/a, 8, 10, 12, 12/a, parne od 14 do 38, 38/a, 40, 42, 44, 48, 
- ROZMANOVA ULICA 1, 2, 2/a, od 3 do 13, 13/a, 15, 
- SLOMŠKOVA ULICA 11, 12, 12/a, 13, 13/a, 14, 14/a, 15, 16, 17, 17/a, 18, 19, 20, 23, 25,  
  27, 29, 33, 35, 37, 
- ŠMARTINSKA CESTA neparne od 1 do 17, 
- TABOR 1, 2, 2/a, 3, 3/a, 4, 5, 5/a, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
- TRG OSVOBODILNE FRONTE 9, 
- TRUBARJEVA CESTA 34, od 36 do 41, 41/a, b, 42, 43, 43/a, od 44 do 47, 47/a, od 48 do  
  51, 51/a, od 52 do 65, parne od 66 do 74, 75, 76, 76/a, od 77 do 82, 85, 89, 91, 93,  
- USNJARSKA ULICA 1, 2, 
- VIDOVDANSKA CESTA od 1 do 5, 7, 9, 
- VILHARJEVA ULICA 12, 14, 16a, 16, 18, 22, 
- VRAZOV TRG 1, 2, 



- VRHOVČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6/a, b, 7, 8, 8/a, 9, 10, 13, 15, 
- ZNAMENJSKA ULICA 2, 4. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 



Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 
 
 



13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 



Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Ledina na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ledina (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE LIVADA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Livada (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Livada. 
Sedež zavoda: Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 



• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BISTRIŠKA ULICA 3, 4, 5, 10, 11, 12, 
- BOROVNIŠKA ULICA 3, 5, 7, 11, 
- CESTA DVEH CESARJEV 6, 10, 11, 11/a, 12, 13, 14, 15, 15/a,b,c, 18, 19, 23, 30, 33, 35,  
  37, 39, 43, 55, 57, 53, 305, 307, 
- CESTA NA MESARICO 1, 2, 3, 3/a, 4, 6, 7, 13, 18, 26, 28, 30, 30/d, 
- CESTA V ZELENI LOG 1, od 3 do 7, 9, 10, 10/a, 11, 11/a, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 18, 19,  
  19/a, 21, 22, 23, 23/a, od 24 do 27, od 31 do 34, 37, 
- ČANŽEKOVA ULICA 1, 3, 5, 14, od 14 do 20, 22, 24, 24/a, 26, 28, 30, 32, 32/a, 34, 36, 38,  
  40, 40/a, 42, 44, 48, parne od 54 do 66, 
- DELAKOVA ULICA od 2 do 16, 18, 19, 20, od 22 do 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, od  
  38 do 47, 47/a, 
- DOLGI BREG 66,  
- HLADNIKOVA CESTA 11, 
- IŽANSKA CESTA 88, 92/a, 96, 96/a, 114, 114/a,  
- KERMAUNERJEVA ULICA od 2 do 30, 
- KOLEŠEVA ULICA 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 
- LEVARJEVA ULICA 1, od 3 do 16, 18, 18/a, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, od  
  33 do 42, 44, 45, 49, od 51 do 61, 63, 65, 66, 67, od 70 do 73, od 75 do 85, 87, 89, 90, 92,  
  neparne od 93 do 107, 
- MAKUCOVA ULICA 2, 5, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, od 28 do 35, 37, 38, 39, 40,  
  42, 
- MARENTIČEVA ULICA 4, 5, 8, 10, 14, 16, 44, 
- METLIŠKA ULICA 6, 10, 14, 
- POT NA RAKOVO JELŠO 2, 3, 5, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42,  
  44, 49, parne od 50 do 58, 58/a, 60, 62, 64, 70, 72, 81, 84, 85, 90, parne od 90 do 102,  
  106, 110, 111, 114, 120, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 135, 136, od 139 do 142, 144, 149,  
  150, 153, 154, 155, od 157 do 161, 164, 166, 169, 170, 173, 175, neparne od 179 do 187,  
  299, 299/a,b, neparne od 301 do 313, neparne od 321 do 351, neparne od 359 do 401, 
- PRESERSKA ULICA 3, 5, 6, 11, 12, 
- RAZDEVŠKOVA ULICA od 1 do 11, 
- SREBRNIČEVA ULICA 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33,  



  35, 36, od 39 do 43, 46, 48, 49, neparne od 51 do 57, 
- STRMECKIJEVA ULICA parne od 6 do 26, 
- TRAVNIŠKA ULICA 1, od 3 do 8, 10, 11, 12, 15, 
- ULICA ANDREJA KUMARJA od 2 do 7, od 9 do 43, 45, 47, 49, 
- ULICA DUŠANA KRAIGHERJA 2, 3, 3/a, neparne od 5 do 25, 
- ULICA JOŽETA MIRTIČA parne od 4 do 26, parne od 34 do 44, neparne od 47 do 53, 
- ULICA LOJZKE ŠTEBIJEVE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9/a,b, parne od 10 do 16, 
- ULICA LOVRE KLEMENČIČA 1, od 3 do 8, 
- ULICA ŠTEFKE ZBAŠNIKOVE 4, 10, 12, 13, 18, 20, 24, 
- VULIČEVA ULICA parne od 2 do 26, parne od 30 do 44, 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 



– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 



Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 



V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Livada na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 



23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
 



XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 in 35/05). 
 

 
32. člen 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE MAJDE VRHOVNIK 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Majde Vrhovnik (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Majde Vrhovnik. 
Sedež zavoda: Gregorčičeva ulica 16, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AŠKERČEVA CESTA parne od 2 do 12, 18, 
- AŽBETOVA ULICA od 1, 2, 3, 4, 4/a, 5, 6, 6/a, 7, 8, 
- BAJTOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
- BORŠTNIKOV TRG 1, 2, 3, 3/a, 
- CANKARJEV VRH 1, 
- CESTA NA ROŽNIK od 1 do 9, 11, 13, 15, 17, od 18 do 23,  25, 27, 29, 31, 35, 
- CESTA 27. APRILA 1, 3, 5, 6, 7, 8, od 10 do 13, neparne od 15 do 25, 26, 27, 29, 31,  
  neparne od 35 do 65, 
- CESTA V ROŽNO DOLINO 1, 2, 3, od 5 do 14, 16, 18, 18/a, b, c, č, d, e, f, parne od 20 do  
  36, 36/a, parne od 38 do 46, 
- ERJAVČEVA CESTA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
- GLINŠKA ULICA 2/a, b, 3, 3/a, od 4 do 15, 17, 19, 
- GRADIŠČE 6, 8, 
- GREGORČIČEVA ULICA 9, 9/a, 11, 11/a, 13, 13/a, od 15 do 21, 23, 25, 25/a, 27, 27/a, 29, 
- IDRIJSKA ULICA, od 1 do 20, 22, 
- IGRIŠKA ULICA od 1 do 6, parne od 8 do 14, 
- KIKLJEVA ULICA 5, 5/a, 7, 
- KOCENOVA ULICA od 1 do 4, 4/a, od 5 do 11, 13, 
- LEVČEVA ULICA 1, 3 do 7, 7/a, od 8 do 12, 
- LEVSTIKOVA ULICA neparne od 1 do 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 
- ORAŽNOVA ULICA od 1 do 13, 15, 17, 
- OSLAVIJSKA ULICA 1/a, b, 3, 5/a, b, c, d, e, f, 7, 9, 11, 11/a, 
- PODROŽNIŠKA POT od 1 do 11, 
- POSTOJNSKA ULICA  od 3 do 12, 12/a, 14, 14/a, od 15 do 22, 22/a, 23, 25, 27, 
- POT NA DRENIKOV VRH od 1 do 6, 8, 10, 12, 
- PREŠERNOVA CESTA od 1 do 4, 4/a, od 5 do 9, 9/a, 10, 10/a, 11, 12, 13, 13/a, od 14 do  
  19, 21, 23, 25, 
- RIMSKA CESTA od 8 do 14, od 16, do 22, 22/a, 23, 24, 25, 25/a, 27, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA I v celoti, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA III 2, 3, 5, 6, 6/a, 7, 7/a, od 8 do 13, 15, 15/a, b, 16, 17, 17 a, b, c,  



  d, e, f, 18, 20, 22, 24, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA IV od 1 do 7, parne od 8 do 26, 28, 28/a, 30, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA V neparne od 3, 3/a, od 4 do 10, 10/a, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, od  
  14 do 22, 24, 25, 25/a, od 26 do 30, 30/a, 31, 32, 32/a, b, c, od 33 do 38, 38/a, 39, 40, 41,  
  41/a, b, c, 42, 43, 44, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA VI 1/a, od 2 do 7, parne od 8 do 18, 20/a, b 
- ROŽNA DOLINA, CESTA VII 2, 3, 4, 5, 5/a, 6, 7, 8, 9, 9/a, 11, 12, 13, 13/a, 14, 15, 16, 18,  
  19, 20, 20/a, 21, 21/a, od 23 do 28, 28/a, od 29 do 36, 38, 38/a, 40,  
- ROŽNA DOLINA, CESTA VIII od 1, 2, 2/a, 3, 4, 4/a, b, 5, 7, 7/a, 8, 8/a, 9, 9/a, 10, 10/a, 11,  
  11/a, 12, 13, 13/a, b, c, 14, 14/a, b, od 15 do 20, 22, 23, 24, 24/a, 26, 26/a, 28, 28/a, 30, 32,  
- ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 8, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, 16, 16/a, b, 18, 19, 21, 23, 23/a,  
  od 24 do 32, neparne od 33 do 43, 45/a, b, c, 47, 49, 51, 53, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA X 1, 2, 3, 4, 4/a, 5, 6, 8, 8/a, b, od 10 do 14, 16, 17, 17/a, b, 18,  
  19, 21, 21/a, od 23 do 34,  
- ROŽNA DOLINA, CESTA XI 12, neparne od 13 do 23, 26, 28, 30, 30/a 32, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XII 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XV 30, 32, 32/a, b, 34, 34/a,  
- RUTARJEVA ULICA 1, 3, 4, 4/a, 5, 5/a, b, c, d, e, f, 6, 6/a, 7, 7/c, 9, 11, 
- SKAPINOVA ULICA 1, 1/a, b, od 2 do 6, 6/a, b, 7, 8, 9, 9/a, 10, 10/a, 11, 11/a, b, 12,  
  neparne od 13 do 23, 
- SLOVENSKA CESTA 1, 3, 5, 9, 9/a, b, 11, 15, 17, 
- SNEŽNIŠKA ULICA 1, 2, 
- SVETČEVA ULICA 1, 2, 4, 8, 14, 
- ŠESTOVA ULICA, 2, 10,  
- ŠKRABČEVA ULICA 2, 3, 4, 4/a, 5, 6, 7, 8, 8/a, od 9 do 14, 14/a, 15, 16, 19, 19/a, 21, 21/a,  
  23, 23/a, b, 25/a, b, c, d, e, f, 27, 29, 31, 
- ŠTREKLJEVA ULICA 1, 2, 2/a, b, c,  od 3 do 9, 9/a,  
- ŠUBIČEVA ULICA 3, 3/a, 5, 11, 
- TIVOLSKA CESTA 4, 13, 
- TOBAČNA ULICA 5, 7, 10, 12, 14, 
- TRG MLADINSKIH DEL. BRIGAD 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 
- TRG REPUBLIKE 2, 3,  
- TRŽAŠKA CESTA 2, 4, 6, 10, 10/a, parne od 12 do 20, 20/a, b, 22, 24, 
- ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 4, 6, 
- VALVASORJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 10, 12, 
- VEČNA POT 1, 2, neparne od 3 do 15, 81, 81/a, 
- VESELOVA ULICA 1, od 10 do 15, 15/a, 16, 17, 19, 21, 
- VRTAČA od 1 do 5, 5/a, 6, 7, 7/a, 8, 9, 9/a, 10, 11, 13, 15. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 
 
 
 



1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 



potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 



predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Majde Vrhovnik na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 



 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik (Uradni list RS, št. 52/97 , 83/01 in 
35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 



 PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE N. H. MAKSA PEČARJA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo n. h. Maksa Pečarja (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja. 
Sedež zavoda: Črnuška cesta 9, Ljubljana. 
V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Dunajska 
cesta 390. – še preveriti na ministrstvu!! 
  
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BRNČIČEVA ULICA 3, 5, 7, 7/c,d,e, 9, 9/a, 11, 11/b, 13, 19, 19/d,e, neparne od 21 do 31,  
  45, 
- CESTA 24. JUNIJA 1/a,b, 2, 3, od 5 do 18, 20, 21, 21/a, 22, 23, parne od 24 do 52,  
  52/a,b,c, parne od 58 do 72, 72/a,b, parne od 74 do 80, 84, 
- CESTA CENETA ŠTUPARJA 2, 2/a, 3, 4, 4/a, 13, 14, 15, od 18 do 28, 28/a, 29, parne od  
  30 do 48, 53, 55, 63, 67, 92, 94, 95, parne od 96 do 106, 107, 107/a,b, 108, 109, 111, 112,  
  113, 114, 114/a,b, 116, 118, 124, 126, 128, 128/a, 130, 130/a,b,c, parne od 132 do 148,  
  149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161 , 
- CESTA NA BROD 2, 3, 5, 6, 7, parne od 8 do 34, parne od 38 do 48, 48/a, 52/a, parne od  
  50 do 60, 
- CESTA V PEČALE 1, 2, 4, od 6 do 15, 17, od 19 do 24, 26, 27, parne od 28 do 50, 51, 52,  
  54, 
- CESTA V PODBORŠT od 1 do 11, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 17, parne od 18 do 28, 
- ČRNUŠKA CESTA 1, 1/a, 2, 2/a,b, od 3 do 10, 10/a, 12, 14, 16, 
- DUNAJSKA CESTA 301, 305, 309, 311, 315, neparne od 319 do 321, neparne od 325 do  
  331, 335, 337, 338, od 341 do 348, 344/a, od 350 do 352, od 354 do 362, 361/a, 364, od  
  367 do 372, od 374 do 376, od 378 do 384, od 386 do 401, 404, 405, 406, od 409 do 422,  
  422/a,b,c, 424, 424/a, b, c, 425, 426, od 428 do 440, od 442 do 446, 448, 449, 450, 452,  
  454, 457, 460, 461, 
- GAMELJSKA CESTA 1, 2, 3, 5, 7, 9, 
- GAČA 1, 1/a, od 2 do 8, neparne od 9 do 21, 
- HLEBČEVA ULICA 1, 2, 3, neparne od 4 do 12, 
- IZLETNIŠKA ULICA od 1 do 11, 6/a, 13, 
- J ANOVA ULICA 1, 4, 6, 7, 
- JAZBEČEVA POT 3, 7, 9, 13, 14, 19, 21, 
- JEŽA od 1 do 22, 24, 25, 25/a, 26, 28, 28/a, 31, 33, od 35 do 43, 45, od 47 do 50, 52, 53,  
  54, 54/a, od 55 do 63, od 65 do 76, 76/b, od 77 do 93, 93/a, 95, 97, 99, 100, 
- KATREŽEVA POT od 1 do 20, 20/a, 21, 23, 24, 24/a, od 25 do 28, 30, 31, parne od 32 do  
  40, 
- LEMEŽEVA ULICA od 1 do 4, 4/a, od 5 do 11, 13, 15, 16, 



- LOŽARJEVA ULICA 5, 7, 8, 9, od 13 do 20, 
- MAGAJNOVA ULICA od 1 do 5, 5/a, od 6 do 17, parne od 18 do 26, 
- MLINSKA POT 1, od 3 do 8, od 10 do 12, 14, od 16 do 29, 32, 
- NA BREŽINI 1, 1/a, 2, 2/b, od 3 do 15, parne od 16 do 22, od 23 do 26, 28, 30, 31, 32, 34,  
  36, 38, 
- NADGORIŠKA CESTA 1, od 7 do 11, 18, od 20 do 23, od 25 do 27, 31, 31/a, od 32 do 34,  
  od 36 do 39, 39/a, neparne od 41 do 47, 48, 49, 49/a, neparne od 53 do 61, 64, 65, 67,  
  67/a, od 68 do 71, 75, 77, 80, 82, 84, 
- OKROGARJEVA ULICA od 1 do 7, 9, 
- PASTERKOVA POT od 1 do 9, 
- PETKOVA ULICA od 1 do 70, 
- PETRIČEVA ULICA od 1 do 5, 5/a, od 6 do 12, 14, 
- PEČARJEVA ULICA od 1 do 7, 7/a, od 8 do 13, parne od 14 d 20, 
- PIONIRSKA POT parne od 2 do 10, 21, 
- PLANINSKA CESTA 1, od 4 do 20, 22, 24, 25, 26, neparne od 27 do 35, 
- POD GRIČEM 1, 5, od 9 do 14, 24, 26, 30, 
- POLANŠKOVA ULICA od 1 do 37, parne od 38 do 46, 
- POT DRAGA JAKOPIČA od 1 do 18, 18/a, od 19 do 27, parne od 28 do 36, 36/a, 
- POT K SEJMIŠČU od 1 do 5, 7, 7/a, 9, 9/a,b,c, 10, 111, 13, 15, 15/a, neparne od 17 do 23,  
  26, 27, 30, 32, 
- POT V GORIČICO 7, 8, od 10 do 17, 
- POT V HRASTOVEC od 1 do 8, 8/a, 10, neparne od 11 do 23, 
- POT V HRIBEC 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 5/a, od 7 do 16, 18, 18/a, od 20 do 22, od 24 do 28, 30,  
- POT V MLAKE 1, od 3 do 7, 9, 11, 13, 
- POT V SMREČJE od 1 do 4, 7, 9, 11, 14, 16, 16/a, parne od 18 do 34, 
- POT V ČEŽELJ 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 
- PRIMOŽIČEVA ULICA 1, parne od 2 do 16, od 17 do 35, 35/a, od 36 do 40, parne od 42 do  
  52, od 53 do 61, 63, 65, 67, 
- SELIŠKARJEVA ULICA 1, 2, 2/a, od 3 do 7, 7/a, 9, 
- SIMONČIČEVA ULICA 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 8, 9, parne od 10 do 16, 
- STARE ČRNUČE 1, 2, 2/a, 3, 3/a, b, 4, 5, 6, od 8 do 14, parne od 16 do 26, 24/a, 
- STRNIŠEVA CESTA neparne od 1 do 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, od 24 do 30,  
  neparne od 31 do 35, 36, 37, 43, 45, 47, 
- SUHADOLČANOVA ULICA 1,3, 5, 6, 7, od 10 do 30, 32, 33, od 35 do 45, od 47 do 50, 52,  
  53, od 56 do 65, 67, 
- ŠLANDROVA ULICA 2, 4, 6, 10, 
- ŠTAJERSKA CESTA 2, 4, 8, parne od 12 do 22, 40, 41, 43, parne od 46 do 50, 59, 60, 62,  
  63, od 65 do 67, 69, 70, od 72 do 74, 77, 81, 83, 85, 
- ŠTEBIJEVA CESTA od 1 do 21, 23, 25, 
- TOMINŠKOVA ULICA 1, od 4 do 7, od 10 do 15, 17, parne od 20 do 26, parne od 32 do 56,  
  37, 39, od 57 do 62, 64, 66, 68, od 72 do 77, 
- ULICA KOROŠKEGA BATALJONA od 1 do 7, 9, 11, 13, 
- ULICA NADGORIŠKIH BORCEV 1, 3, 4, 5, od 9 do 13, 15, od 17 do 21, 30, 32, 34, 35, 36,  
  38, 39, 43, 
- ULICA V KOKOVŠEK 2, 3, parne od 4 do 16, 16/a, parne od 18 do 24, 25, 26, 29, 29/a, 30,  
  31, 31/a, 32, 33, 34, neparne od 35 do 43, 43/a, 45, 46, od 48 do 54, od 56 do 60, neparne  
  od 63 do 75, 69/a, 
- V VARDE 3, 5, 6, 7, 11, od 13 do 18, 20, 21, 22, od 24 do 30, 32, 
- VERDNIKOVA ULICA 1, 3, 3/a, 5, 7, od 9 do 11, od 13 do 19, 
- VRANJA POT od 1 do 10, 
- ZA PARTIZANSKIM DOMOM od 1 do 14, 16, 
- ZASAVSKA CESTA od 1 do 4, 6, 8, 8/a, parne od 10 do 30, 30/a, parne od 34 do 54, 54/a,  
  parne od 56 do 64, od 65 do 68, 70, 71, 81, 87, 
- ŽORGOVA ULICA parne od 2 do 12, 17, 18, 18/a, 19, parne od 20 do 30, parne od 34 do  



  44, 53, 57, 62, 63, parne od 64 do 68, od 69 do 74, od 76 do 89, od 91 do 101. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  



 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 



 
17. člen 

 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 



3. Strokovni organi 
 

20. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole n.h. Maksa Pečarja (Uradni list RS, št. 52/97 in 
35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE MARTINA KRPANA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Martina Krpana (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Martina Krpana. 
Sedež zavoda: Gašperšičeva ulica 10, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ARCHINETOVA ULICA neparne od 1 do 19, 
- BRODARJEV TRG od 1 do 8, od 10 do 15, 
- GAŠPERŠIČEVA ULICA 1, 3, 3/a, 5, 5/a, 6, 7, 7/a, od 8 do 11, 11/a, 15, 19, 21, 23, 
- NOVE FUŽINE 7, 8, neparne od 15 do 23, 24, 26, 33, 
- POLJSKA POT 2, 4, 6, 
- POT NA FUŽINE neparne od 1 do 13, neparne od 19 do 57, 
- PREGLOV TRG 1, 2, 10, 11, 12, 13, 
- ULICA MOLNIŠKE ČETE neparne od 1 do 19, 
- ZALOŠKA CESTA neparne od 143 do 155, 159. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  



 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 
 
 



11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 



Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 



 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 



Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Martina Krpana na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 



Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
 
 
 
 
 



XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Krpana (Uradni list RS, št. 53/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE MILANA ŠUŠTARŠIČA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Milana Šuštaršiča (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Milana Šuštaršiča. 
Sedež zavoda: Štembalova ulica 2/a, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ALLENDEJEVA ULICA 5, 11, 
- DEČKOVA ULICA 23, 
- DIMIČEVA ULICA 9, 
- DUNAJSKA CESTA parne od 104 do 110, parne od 114 do 120, 120/a, 122, 124, 128, 130, 
- 136, parne od 142 do 152, 156, 158, 160, parne od 170 do 202, 
- KADILNIKOVA ULICA 2, 3, 3/a, od 4 do 8, 
- KARDELJEVA PLOŠČAD od 2 do 11, 11/a, od 12 do 17, od 19 do 21, od 23 do 26, 27/a,  
  28, 28/a, 
- MALA VAS 1, 
- MAROLTOVA ULICA od 1 do 16, 
- PALMEJEVA ULICA parne od 4 do 32, 
- PAVLOVČEVA ULICA 1, 1/a, b, od 2 do 14, 16, 18, 100/a, b, c, 
- POD KLANCEM 2, 
- PUHOVA ULICA od 1 do 16, 
- REBOLJEVA ULICA od 1 do 18, 
- ROBIČEVA ULICA od 1 do 11, 
- ŠTEMBALOVA ULICA 2, 2/a, od 3 do 16, 18, 19, parne od 20 do 38 , 
- STOŽENSKA ULICA 1, 2, 3, 3/a, b, c, 6, 7, 8, 9, 10, 10/a, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 23/a,  
  b, 54, 
- STOŽICE 7, 9, 9/a, b, 11, 11/a, 13, 14, 15, 16, 17, 17/a, b, c, 19, 19/a, b, 20, 21, 21/a, b, c,  
  e, 22, 23, 23/a, b, 25, 26, 28, 29, 29/a, b, c, d, e, f, 30, 30/a, b, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40,  
  42, 42/a, 43, 44, 44/a, 45, 45/a, b, c, 46, 47, 48, 49, 50, 50/a, 52, 53/a, 54, 55, 56, 57, 59,  
  60, 62, 100/a, 
- TREBINJSKA ULICA od 1 do 16, 
- ULICA AKTIVISTOV od 1 do 5, 7, 9, 11, 13, 13/a, 15, 
- VOJKOVA CESTA 63, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 87, 87/a, od 89 do 92, 
- ZUPANOVA ULICA od 2 do 10. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 



VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 



Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 



17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 
 



3. Strokovni organi 
 

20. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Milana Šuštaršiča na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča (Uradni list RS, št. 52/97, 83/01in 
35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA 
 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Mirana Jarca (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Mirana Jarca. 
Sedež zavoda: Ipavčeva ulica 1, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 
 
 
 



5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BRANKOVA ULICA 1, 3, 5, 7, 
- CARJA DUŠANA ULICA 8, parne od 14 do 20, 18/a, b, c, 
- CELESTINOVA ULICA 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 
- CELJSKA ULICA 1, 1/a, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a, od 7 do 17, 19, 20, neparne od 21 do 47, 
- CERKOVA ULICA od 1 do 6, 6/a, od 7 do 11, parne od 12 do 28, 
- DAJNKOVA ULICA od 1 do 12, od 14 do 18, 20, 21, parne od 22 do 50, 51, 52, 53, 54,  
- DIMIČEVA ULICA parne od 2 do 16, 
- DUNAJSKA CESTA 48, 50, 70, parne od 74 do 94, 
- FÖRSTERJEVA ULICA 2, 4, 40, 42, 
- GOLARJEVA ULICA 3, 4, 6, 8, 
- GRASSELLIJEVA ULICA parne od 2 do 12, 
- IPAVČEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 
- KRŽIČEVA ULICA parne od 2 do 10, 
- KRANJČEVA ULICA parne od 2 do 22, 26, 
- LINHARTOVA CESTA neparne od 1 do 19, 11/a, 
- LUŽIŠKO – SRBSKA ULICA 7, 11, 13, 15, 62, 64, 66, 68, 
- MARIBORSKA ULICA 4, 16, 17, 17/a, od 18 do 29, 
- PERIČEVA ULICA od 1 do 7, parne od 10 do 64, 64/a, 
- POT K SAVI 2, 2/a, 3, 3/a, 4, 4/b, od 5 do 9, 9/a, od 10 do 16, od 18 do 20, 20/a, 21, 22, 23,  
  23/g, h, k, l, m, n ,p, r, u, 24, 25, 26, 26/a, h, l, n, 29, 29/a, d, e, f, g, h, 31/d, f, 32, 33, 33/a,  
  b, c, d, f, g, od 34 do 38, 39/b, c, 41/b, d, e, f, 45, 47/b, c, d, f, j, 76/a, b, c, d, e, f, g, h, 78/d,  
  f, g, 80/a, b, c, e, f, g, h, 100/a, b, c, e, f, 102/a, b, c, d, e, f, g, h, 104/a, b, c, e, g, h, j, m,  
- PREKMURSKA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 
- PRERADOVIĆEVA ULICA 2, 4, 4/a, parne od 6 do 54, 



- PTUJSKA ULICA 1, 1/a, 3, 6, 7, od 9 do 28, 30, 
- RAIČEVA ULICA 1, 1/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 7/a, 9, 9/a, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, 14, 15, 15/a, 16,  
  17, 17/a, 18, 19, 19/a, 20, 20/a, b, c, d, 21, 21/a, 23, 23/a, 25, 25/a, 27, 27/a, 28, 29/a, 31,   
  31/a, 32, 33, 33/a, 34, 35, 35/a, 36, 37, 37/a, 39, 39/a, 41, 41/a, 43, 43/a, 45, 45/a, 47, 47/a,  
  49, 49/a, 51, 51/a, 53, 53/a, 55, 55/a, 57, 57/a, 59, 59/a, b, c, 61, 61/a, 63,63/a, 65, 65/a,  
  67, 67/a, 69, 69/a, 71, 71/a, 73, 73/a, 75, 75/a, 77, 77/a, 79, 79/a, 83, 83/a, 87, 87/a, 91,  
  91/a, 95, 95/a, 97, 97/a, 99, 99/a, 
- SVETOSAVSKA ULICA parne od 2 do 24, 24/a, 28, 
- TOMAČEVO 1, 5, 5/a, 7, od 11 do 14, od 16 do 24, 24/c, od 25 do 30, 30/a, 31, 32, 33, 35,  
  37, 39, 39/d, 40, 41, 42, 45, 45/a, 47, 49, 53, 53/a, 55, 57, 59, 
- TOMAČEVSKA CESTA 2, parne od 30 do 48, 48/a, 50, 50/a, 52, 
- TOPNIŠKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, od 8 do 28, 30, 32, 33, parne od 34 do 44, 
- V DOLINI 1, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 6/a, 7, 7/a, 8, 9, 9/a, 10, 11, 11/a, od 12 do 16, od 18 do 25,  
  od 27 do 29, 41, 43, 45, 
- VOJKOVA CESTA 1, 1/b, 2, 3, 4, 5, od 7 do 12, od 14 do 19, parne od 20 do 34, 45, 47,  
  48, 50, 51, 52, 58, 60, 64, 68, 70, 
- ZAGREBŠKA ULICA od 1 do 17, parne od 20 do 28. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
 
 



9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 
 
 
 
 



12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 
 



16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
 
 
 
 



2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
 
 
 
 
 



VII. SREDSTVA ZA DELO 
 

22. člen 
 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Mirana Jarca na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 
 



X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  



30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Mirana Jarca (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE MIŠKA KRANJCA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Miška Kranjca (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Miška Kranjca. 
Sedež zavoda: Kamnogoriška cesta 35, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 



• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BLAŽIČEVA ULICA 1, 7, od 9 do 13, 15, parne od 16 do 22, 26, 34 36, 40, 
- BURNIKOVA ULICA 1, 2, 3, od 5 do 17, 19, 21, 
- CESTA ANDREJA BITENCA neparne od 31 do 41, 56, 60, 60/a, 62, 64, 66, 66/a, 68, 70,  
  72, 76, 78, 78/a, 80, 81, 100, 101, 102, 103, od 104 do 112, 114, 115, 116, 116/a, 117, 118,  
  120, 120/a, parne od 122 do 142, 143, 144, 145, 149, 150, 150/a, 152, 152/a, 154, 156,  
  neparne od 157 do 163, 168, 170, 172, 176, 178, 181, 183, 196, 198, 
- ČEBELARSKA ULICA 1, neparne od 7 do 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19/a,b, 20, 21, 22, 22/a,  
  23, 24, 24/b, parne od 26 do 36, 
- DOLNIŠKA CESTA 6, 11, 12, 15, 18, 50, 56, 
- FLANDROVA ULICA 17, 19, 21, 
- GALIČEVA ULICA 8, 15, 25, 26, 28, 30, 
- GRADNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 
- JARČEVA ULICA 3, 5, 7, 9, 11, 
- JERAJEVA ULICA 1, 1/a, od 2 do 11, 13, 15, 17, 
- KALINOVA ULICA 4, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 
- KAMNOGORIŠKA CESTA 27, 29, od 31 do 52, 52/a, b, od 53 do 55, 57, 59, 60, 60/a, 61,  
  61/a, 63, 64, 67, 68, 68/a, od 69 do 72, 74, 75, 77, parne od 82 do 90, 99, 
- KLEMENČIČEVA ULICA od 1 do 9, od 11 do 14, 16, 17, 19, 
- KOZAKOVA ULICA 3, 4, 6, od 8 do 11, parne od 16 do 20, 24, 30, 40, 54, 55, 57, 58, 59,  
  69, 
- KOZINOVA ULICA od 1 do 14, 
- KRANERJEVA ULICA 1, 2, 2/a, 4, 4/a, od 6 do 12, 14, 
- KRIVEC od 1 do 6, 8, 10, parne od 14 do 26, 26/a, parne od 28 do 40, od 41 do 46, 48, 50,  
  51, 52, 52/a, 54, 54/a, parne od 56 do 66, od 70 do 73, od 75 do 98, 100, 
- KUŠTRINOVA ULICA 2, 4, 5, 6, 9, 
- LAMUTOVA ULICA od 2 do 24, od 26 do 31, od 33 do 42, 44, 46, 48, 
- MALNARJEVA ULICA od 1 do 23, od 25 do 35, 35/a, od 36 do 42, od 44 do 47, 49, 51, 52, 
- MARTINČEVA ULICA od 1 do 6, 6/a, 8, od 10 do 23, od 26 do 31, 31/a, parne od 32 do 50, 
- PILONOVA ULICA 2, 6, 20, 22, 24, od 28 do 37, 37/a, od 41 do 43, 45, 47, 53, 55, 
- PLEŠIČEVA ULICA 3, 4, 5/a, 6, 7, 8, 10, 11, 20, neparne od 21 do 31, neparne od 35 do  
  49, 
- POD KAMNO GORICO 50, 



- PRELČEVA ULICA od 2 do 10, 
- REGENTOVA CESTA 21, 23, 31, 47, neparne od 71 do 77, 
- TOŠKO ČELO 1, 1/a, c, 2, 2/a, 3, 4, 5, 5/a, 6, 12, 14, 21, 31, 
- ULICA 28. MAJA 1, 2, 3, 5, 9, 11, neparne od 15 do 27, neparne od 31 do 43, neparne od  
  47 do 75, 
- ULICA BRATOV BABNIK 5, 7, 8, 9, 9/a, 10, 11, 11/a, od 12 do 16, od 18 do 31, od 33 do  
  50, neparne od 51 do 97, 
- ULICA BRATOV JANČAR neparne od 1 do 17, neparne od 17 do 29, 
- ULICA MARIJE MLINAR od 1 do 16, 
- ULICA NADE ČAMERNIKOVE 1, 2, od 4 do 11, 
- VAGAJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 
- VERŠIČEVA ULICA 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 
- ZAKRAJŠKOVA ULICA 2, 4, 8, 10, 11, 11/a, od 12 do 18, 20, 23, 25, 27, 29, 33, 
- ZALAZNIKOVA ULICA 1, 1/a, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8/a, 10, 10/a, 12, 16, 20, 22, 
- ZAPUŠKA CESTA 23, 43, 43/a, 44, 61, 63, 65, 69, 94/b,c,d,, 99, 101, 103, 105, 106, 108,  
  110, 111, 
- ZLATEK parne od 6 do 18, 34, 38, 40, 41, 41/a, 42, 43, 43/a,b,c,d, 44, 45, 47, 49, 50, 51,  
  52, 53, 53/a, 54, 55, 55/a, od 56 do 63, 63/a, 64, 65, 66, 
- ZOLETOVA ULICA neparne od 1 do 11, 6, 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 



 
9. člen 

 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 
 
 
 



12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 
 



16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
 
 
 
 



2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
 
 
 
 
 
 



VII. SREDSTVA ZA DELO 
 

22. člen 
 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Miška Kranjca na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 
 
 



X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

 



30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca (Uradni list RS, št. 51/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE NOVE FUŽINE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Nove Fužine (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Nove Fužine. 
Sedež zavoda: Preglov trg 8, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- CHENGDUJSKA CESTA parne od 2 do 34, 
- FUŽINSKA CESTA 19, 23, 
- GRAMOZNA POT 1, 1A, B, D, 2, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, B, 8, 8A, 9, 10, 12, 
- NOVE FUŽINE 40, 41, 43, 45, 47, 49, 
- OSENJAKOVA ULICA parne od 2 do 14, 
- POLJE 479, 
- POT NA FUŽINE 2,  
- PREGLOV TRG 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 
- RJAVA CESTA 1A,  
- RUSJANOV TRG od 1 do 6, 8, 9, 10, 
- STUDENEC 4, 5, 5A, B, C, D, E, J, 6, 6A, 7, 7A, B, C, D, E, 8, 9, 9A, B, 10, 11, 12, 12B, 13,  
  13A, B, C, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33,  
  34, 37, 39, 40, 40A,  
- TRPINČEVA ULICA 63, 65 ,67,69, 71, 73, 75A, 75, 77, 79, 79A, B, C, 80, 81, 82A, 82, 84,  
  84A, B,  86, 86A, B, C, 88, 88A, 90, 92, 94, 96, 96A, B, C, D, 102, 102A, B, 108, 
- ZALOŠKA CESTA 161, 163, 165, 167, 171, 179, 183, 185. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 



1. Svet zavoda 
8. člen 

 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 



 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 



15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 
 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Nove Fužine na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 



Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  
 

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine  (Uradni list RS, št. 52/97, 68/98, 83/01 
in  35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE NOVE JARŠE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Nove Jarše (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Nove Jarše. 
Sedež zavoda: Clevelandska ulica 11, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BEBLERJEV TRG  1,  2,  3,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 
- BRATISLAVSKA CESTA  5, 7, 9, 12, 
- CESTA NA OBRIJE  25, 31, 
- CESTA V HRASTJE  1, 2, 3, 4A, 4B, 4D, 4,  5, 8, 10, 12, 14, 
- CESTA V ŠMARTNO  1A, 1B, 1, 2A, 2, 3A, 3, 4A, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6, 7A, 7B, 7, 8, 9A,  
  9, 10, 11, 12, 13, 14A, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23A, 23B, 23C, 23D, 25A, 25, 27, 29, 31, 32,  
  33A, 33B, 33C, 33, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35, 38, 39, 40, 41A, 41, 43, 45, 47A, 47B,  
  47C, 47D, 47, 49A, 49B, 49C, 49D, 49F, 49, 50, 51A, 51B, 51, 53, 
- CLEVELANDSKA ULICA  11, 13, 15A, 15, 17A, 17, 19, 21A, 21, 23, 25, 27, 29, 43, 45, 47,  
  49, 
- JARŠE  2, 3A, 3, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8, od 9 do 18, 18A, 19A, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28A, 28,  
  28A, 30, 34, 36A, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 
- KOPNA POT  1, 2, 3A, 3, 4, 5, 6, 10, 
- KOVAČEVA ULICA  1A, 1B, 1, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, 8B, 8, 9, 10, 14A, 14, 15A, 15, 16, 17A,  
  17, 22, 26, 30, 
- KVEDROVA CESTA  1, 2, 3, 4, 5A, 5, 6, 7, 8, 9A, 9, od 10 do 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 
- LESKOŠKOVA CESTA  1, 2, 4, 6, 8, 9A, 9B, 9D, 9E, 9, 10, 11, 12, 14, 
- LETALIŠKA CESTA  7, 9A, 12, 14, 15, 16A, 16, 17, 24, 25, 26, 27A, 27, 29, 30, 32A, 32B,  
  32J, 32, 33A, 33B, 33C, 33D, 33, 34, 35, 38A, 38, 
- MARINCLJEVA ULICA  2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 
- OBRIJE  1, 2A, 2B, 2C, 2, 3, 4A, 4, 5A, 5B, 5, 7A, 7, 8, 9, 10A, 10, 11A, 11, 13A, 13, 15A,  
  15, 17, 19A, 19, 21, 23A, 23B, 23, 25A, 25, 27, 29A, 29, 31, 
- ŠMARTINSKA CESTA  149, 150, 151, 152G, 152R, 152, 153, 154, 158, 160, 162, 174,  
  176, 178, 180A, 180B, 180D, 180, 182, 184A, 184B, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196A,  
  196, 197, 198, 199A, 199, 203, 205, 209A, 209, 211, 213, 215, 217, 
- ULICA GRADNIKOVE BRIGADE  4, 6, 8, 10, 11, 
- ULICA HERMANA POTOČNIKA  15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
- ZABRETOVA ULICA  1A, 1, 2A, 2B, 2, 3A, 3, 4, 5A, 5B, 5, 6, 7A, 7, 8, 9A, 9B, 9, 10A, 10B,  
  10C, 10D, 10E, 10, 12B, 12C, 12, 14, 15A, 15B, 15C, 15Č, 15D, 15E, 15F, 15G, 15I, 15J,  
  15K, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 30, 36. 



 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 



 
14. člen 

 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 
 
 



17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 
 



3. Strokovni organi 
 

20. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Nove Jarše na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Jarše (Uradni llist RS, št. 53/97, 32/99 in 
35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 

 
 
 

 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo ), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Oskarja Kovačiča (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Oskarja Kovačiča. 
Sedež zavoda: Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana. 
 
III. PODRUŽNICA ŠOLE 

3. člen 
 
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji 
organizira podružnica šole. Ime podružnice šole: Osnovna šola Oskarja Kovačiča – 
podružnica Rudnik. Podružnica šole deluje na lokaciji: Rudnik I/6, Ljubljana. 
 
IV. PEČAT ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
V. DEJAVNOSTI ZAVODA 

5. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenem z zakonom.  
 
 
 



6. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ 

7. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš: 
 
- matične enote, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:  
- ANDRIĆEVA ULICA 1, 3, od 5 do 9, 11, 12, 13, od 15 do 21, neparne od 23 do 39, 
- BABIČEVA ULICA 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,  
- BADJUROVA ULICA 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 28, 29,  
- BAZNIKOVA ULICA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
- ČAPOVA ULICA 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21,   
- DOLENJSKA CESTA 11, od 13 do 22, 23, 23A, B, C, 24, 25, 28, 29, 29A, 30, 31, 33, 33A,  
  od 34 do 39, 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 44B, 45A, B, C, Č, D, E, F, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54,  
  55, 55A, 56, 57, 57A, od 58 do 84, 86, 88, 90, 92, 92A, 94, 94A, 96, 104, 104A, parne od   
  106 do 118, 120, 120A, B, 122, 124, 126, 136, 136A, B, C, 138, 138A, parne od 140 do   
  148, 150, 150A, 152, 154, 156, 156A, B, 158, 160, 160A, 162, 164, 166, 166A, 168, 168A,   
  170, 172, 174, 174A, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 188B, 190, 
- GALJEVICA 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 10, 11, 11A, od 12 do 17, 19, 20, 21, 23, od 24 do 30, 32,  
  34, 35, parne od 36 do 52, 56, 57, 58, 60, 60A, 62, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 74A, B, 75, 76,   
  77, 77A, od 78 do 82, 
- GOLOUHOVA ULICA 1, 5, 7, 9, od 12 do 24, 28, 30,  
- IŽANSKA CESTA neparne od 53 do 63, 67, 67A, 69, 69A, B, C, D, E, 71, 71A, B, 73, 77,  
  77A, B, C, D, 79, 79A, 81, 81A, 83, 87, 87A, 89, 91, 93, 97, 97A, 99, 99A, 109, 111, 113,  
  117, 121, neparne od 127 do 149, 151, 151A, 155, 159, 159A, B, 161, neparne od 167 do  
  181, 187, 187A, 189, 203, 209, 211, 211A, 213, 219, 221, 223, 223A, neparne od 225 do  
  229, 231, 231A, B, 233, 235, 
- ILOVŠKI ŠTRADON 2, 2A, od 3 do 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 15, 19, 19A, C, 21, 21B, D, E, F, G,  
  M, N, 22, 23, 23A, B, C, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, B, C, 30, 31, 33, 37, 41, 41A, 43, 45, 47,  
  47A, B, C, 49, 51, 51A, neparne od 57 do 63,  
- JALNOVA ULICA od 49 do 63, 66, 68, 70, 
- JESIHOV ŠTRADON 1, 34, od 40 do 45, od 47 do 65, 



- JURČKOVA CESTA 1, 1A, B, C, 2, 3, 3A, B, C, 5, 5A, B, C, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14,  
  15, 15A, B, 16, 17, 19, 21, 21A, B, C, D, od 23 do 28, 29, 29A, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42,   
  44, 48, 49, 50, 54, 54A, 56, 58, 60, 60A, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 79, 79A, B, D, E, F, G, H, J,  
  K, L, M, N, P, R, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90,91, 93, 94, 96, 97, 97A, 99, 99A, B, 101, 103,  
  105, 111, 111A, 112, 113, 113A, 116, 117, 119, 121, 125, 127, 
- LAHOVA POT 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26,  
  29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 
- MELIKOVA ULICA od 1 do 48, 50, 52, parne od 56 do 88, parne od 93 do 108, 
- MIHOV ŠTRADON 1, 66, 
- MRZELOVA ULICA neparne od 3 do 23, 46, 48, 50, 
- OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 10, 12, 20, 30, 32, 36, 38, parne od 42 do 50, 58, 62, 64, 66,  
  70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 84A, 86, 88, 90, 96, 100, 
- ORLOVA ULICA 4, 6, 6A, B, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 12A, B, 13, 13A, 14, 15, 15A,  
  16, 16A, B, 17, 18, 18A, B, 19, 21, 22, 22A, 24, 26,   
- PERUZZIJEVA ULICA 8, 
- POT K RIBNIKU 1, 3, 3A, 5, 5A, 6, 8, 9, 10, 11, parne od 16 do 28,  
- POTOKARJEVA ULICA 14, 16, 18, 41, 43, neparne od 49 do 73, 
- PREGLJEVA ULICA od 1 do 38, od 40 do 58, od 60 do 66, od 68 do 78, od 80 do 85,  
  neparne od 87 do 97, neparne od 101 do 119, 
- PRI MOSTIŠČARJIH 1, 2, 2A, od 3 do 15, 
- RAKOVNIŠKA ULICA 1,2, 3, 3A, C, 4, 5, 5A, B ,C, 6, 7, 8, 21, 23, 25, 31, 33, 
- SKRBINŠKOVA ULICA 4, od 10 do 28, parne od 30 do 38, 
- SOUSSENSKA ULICA 1, 2, od 4 do 33, 
- ŠERCERJEVA ULICA 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, od 12 do 16, od 19 do 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 
- ULICA BENA ZUPANČIČA 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 
- ULICA BORCEV ZA SEVERNO MEJO od 2 do 25, 26, 26A, od 27 do 35, parne od 26 do  
  46, parne od 50 do 90, 
- ULICA FRANCA NEBCA 1, od 4 do 11, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 28, 
- ULICA GUBČEVE BRIGADE 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, od 14 do 24, od 26 do 52, od 54 do  
  68, parne od 72 do 110, parne od 114 do 128, 
- ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, od 13 do 17, neparne od 19 do  
  31, 
- ULICA MARKA ŠLAJMERJA 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, o 
  od 30 do 37, 
- ULICA TOMŠIČEVE BRIGADE od 3 do 16, od 18 do 37, 
- ULICA TONČE ČEČEVE 6, 10, 12, 16, 18, 20,  
- URŠIČEV ŠTRADON 3, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 22A, B, 24, 24A, 26, 34, 34A, B, C, D, 36,  
  37, 38, 40, 42, 42A, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 
- VANDOTOVA ULICA 1, 3, 3A, neparne od 5 do 27, neparne od 31 do 57, 61, 63, 65,  
- VODUŠKOVA ULICA od 1 do 10, od 12 do 34, parne od 36 do 44, od 45 do 49, 
 
- Podružnice šole, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
- BOBROVA ULICA od 1 do 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 
- ČRNA POT 6 
- DOLENJSKA CESTA neparne od 85 do 103, 105, 105A, B, C, 107, 109, 111, 113, 115,   
  115A, 117, 117A, neparne od 119 do 129, 131, 131A, 133, 135, 137, 139, 141, 141A, B, C,  
   D, 143, 145, 147, 149, 149A, 151, 151A, B, 153, 155, 157, 157A, 159, 161, 161A, 163,  
  179, 192, 194, 196, 198, 198A, 200, 202, 202A, B, parne od 204 do 210, 216, 232, 232A,  
  234, 234A, B, 236, 238, 238A, B, 240, 240A, 242, 242B, C, F, 244, 246, 246A, 
- DOLINŠKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 
- GORNJI RUDNIK I. od 1 do 9, 11, 13, 15, 17, 
- GORNJI RUDNIK II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9,9A, od 10 do 14, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18,   
  19, 20, 24,  
- GORNJI RUDNIK III. od 1 do 6, 8, 9, 10, 18, 20,  
- GORNJI RUDNIK IV. 1, 2, 3, 5, 6, neparne od 7 do 17, 



- GROZNIKOVA ULICA 2, 4, 8, 10, 11, 17, 
- HAUPTMANCA 30, 32, 37, 38, 39, 49, 54, 55, 56, 56A, 58, 84, 
- HUDOURNIŠKA POT 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 18A, od 19 do 26, neparne od 27 do 41,  
  42, 44, 45, 48, 50, 54, 
- JOŠKOV ŠTRADON 30,  
- JURČKOVA CESTA parne od 130 do 140, 141, 142, 143, 144, 144A, B, C, D, E, od 145 do  
  149, od 151 do 158, 160, od 162 do 168, 170, 171, 175, 176, 177, 182, 184, 189, 192, 193, 
neparne od 195 do 205, 220, od 222 do 226, od 228 do 233, 
- KNEZOV ŠTRADON 3, 5, 6, 7, 7A, 9, 9A, 10, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 18, 19, 19A,   
  20, 20A, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 66,  
  67, parne od 80 do 94,  
- KROŠLJEVA ULICA parne od 6 do 16, 
- LAHOVA POT 67,  
- MIHOV ŠTRADON 7, 9, 13, od 14 do 18, od 21 do 25, 47, 49, 55, 64),  
- NA POŽARU 12, 22, 24, 32, 34, 
- OB DOLENJSKI ŽELEZNICI parne od 102 do 108, 112, 114, 116, parne od 122 do 134,  
  136, 136A, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176,  
  178, 182, 184, 186, parne od 190 do 220,),  
- PERUZZIJEVA ULICA 1, 3A, 5, 5B, D, 7A, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26,  
  neparne od 35 do 45, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 84a,b, 85,  
  86, 88, 90, 90A, 91, 92, 92a, 95, 95B, C, 97, 97A, B, C, D, 99, 100, 101, 101A, B, 103, 105,  
  106, 110, 110B, 112, 115, 116, 116A, 117, 117A, 121, 123, 123A, 124, 127, 127A, B, D, E,  
  F, G, H, 129, 131, 131A,   
- POT NA ORLE 1, 2, 6, 8, 14, 
- POT NA GRIČ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
- POT NA MAH 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10A, B, 11, 13, 16, 18,  
- RUDNIK I 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 9, 9A, B, 11, 11A, B, C, 13,  
- RUDNIK II 1, 1A, B, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20,  
- RUDNIK III 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 70, 73,  
- SPODNJI RUDNIK I. 1, 2, 2A, od 3 do 16, 17, 17B,  od 18 do 39, neparne od 41 do 55, 
- SPODNJI RUDNIK II. 1, 2, 2A, 3, 3A, od 4 do 10, 11, 11A, 12, 12A, 13A, 14, 15, 16, od 18  
  do 27, od 29 do 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 
- SPODNJI RUDNIK III. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18,  
- SPODNJI RUDNIK IV. od 1 do 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 17, 
- SPODNJI RUDNIK V. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 
- ŠINKOV ŠTRADON 30,  
- ULICA BRATOV MARTINEC 5, 6, 9, 10, 12, 12A, 14, 14A, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26,  
  27, 27A, od 28 do 33, od 35 do 43, 47, 
- ULICA MILKE KERINOVE 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15,,  
- ULICA ZORE MAJCNOVE parne od 4 do 38, 
- URŠIČEV ŠTRADON 43, 45,  
- VINTERCA 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, parne od 18 do 30, 33, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 53,  
  55.  
- VOLARJEV ŠTRADON 15, 21, 27. 
 
Šolski okoliš matičnega zavoda obsega za učence predmetne stopnje tudi območje 
Podružnice Rudnik. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VII. ORGANI ZAVODA 
 

8. člen 
 
Organi zavoda so: 



– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 
1. Svet zavoda 

9. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

10. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 
 
 
 



11. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako 
da izvolijo: 

- dva predstavnika izmed delavcev matične enote, 
- enega predstavnika izmed delavcev podružnice šole. 

 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določa dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 

 
12. člen 

 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva 
objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

13. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote zavoda ter 
koliko kandidatov izmed delavcev podružnice šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

14. člen 
 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda, in sicer tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več 
kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno 
dobo v zavodu.  
 



Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

15. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

16. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

17. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, 
in sicer tako, da izvoli  
- dva predstavnika izmed staršev učencev matične enote in 
- enega predstavnika izmed staršev učencev podružnice šole. 
 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 
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 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 



 
18. člen 

 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 

19. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

20. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj imenuje 
pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.  
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 

21. člen 
 
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed 
delavcev podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti: 



– organizira in vodi delo podružnice šole, 
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole, 
– predlaga nadstandardne programe, 
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, 
– obvešča starše o delu podružnice šole, 
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole. 
 
 
 
3. Strokovni organi 
 

22. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 

23. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VIII. SREDSTVA ZA DELO 

 
24. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Oskarja Kovačiča na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 
 



25. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

26. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

27. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

28. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,  
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene.  
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
 



XII. JAVNOST DELA 
 

29. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

30. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

32. člen 
 
Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 
               33. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča (Uradni list RS, št. 69/99 in 35/05). 
 
               34. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 

 



PREDLOG 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE POLJANE 
 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Poljane (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Poljane. 
Sedež zavoda: Zemljemerska ulica 7, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

 
4. člen 

 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ADAMIČ – LUNDROVO NABREŽJE 1, 2, 2A, b, 3, 5, 6, 7, 
- AMBROŽEV TRG od 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7,  
- BARVARSKA STEZA 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
- BREJČEVA ULICA 1, 2, 4, 
- CIRIL – METODOV TRG od 1 do 21, 
- DOLNIČARJEVA ULICA 1, 4, 
- GESTRINOVA ULICA od 1 do 8, 
- GLONARJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 
- HRADECKEGA CESTA 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10A, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26A, 28, 30,  
  30A, od 32 do 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 44, 46, 48, 48A, 48B, 50, 52, 54, 62, 64,   
- HUDOVERNIKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
- KAPITELJSKA ULICA od 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
- KAPUSOVA ULICA 1, 1A, 
- KOPITARJEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 
- KREKOV TRG od 1 do 10, 
- KRISTANOVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 
- KUMANOVSKA ULICA 1, 3, 
- LONČARSKA STEZA 4, 5, 6, 6A, 6C, 8A, 8B, 10, 12, 
- MAČKOVA ULICA 1, 2, 4, 6, 
- MEDARSKA ULICA 1, 2, 
- MESARSKA CESTA 1, 2, 4, 4B, 4D, 6, parne od 8 do 40, 
- NA STOLBI 1, 3, 5, 7, 8, 8A, 
- POGAČARJEV TRG 1, 2, 3, 
- POLJANSKA CESTA od 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, od 10 do 20, 20A, 20B, 20C, 21,  
  22, 22, A, B, C, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 28, 28A, 30A, 31, od 39 do 44, 45B, 46, 46A, 47,  
  49, 49A, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 69, 71, 71A, 71B, 73, 73A, 75, 77, 77A, 77B, 79,  
  79A, 81, 85,   
- POLJANSKI NASIP parne od 2 do 14, parne od 24 do 34, 40, 42, parne od 48 do 60, 
- POT NA GOLOVEC od 1 do 11, 13, 13A, 14, 16, 18, 18A, 20 22, 25, 



- POTOČNIKOVA ULICA 2, 2A, 3, 8, 8A, 10, 12, 
- POVŠETOVA ULICA od 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
- ROŠKA CESTA 2, 2A, 9, 11, 11A, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 
- STRELIŠKA ULICA 1, 3, 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 10A, 12, 12A, 14, od 17, 18, 19, 20, 22, 22A, 24,  
  25, 27, 27A, 28, 29, 29B, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 37A, 
- STRITARJEVA ULICA 2, 4, 6, 
- STRMI POT 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
- STROSSMAYERJEVA ULICA od 1 do 7, parne od 8 do 20, 
- ŠTUDENTOVSKA ULICA 1, 2, 2A, neparne od 3 do 13, 
- ULICA STARE PRAVDE od 1 do 11, 
- ULICA TALCEV 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 
- VODNIKOV TRG 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 
- ZARNIKOVA ULICA 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 9, 11, 12, od 14 do 19, 
- ZEMLJEMERSKA ULICA 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
- ZRINJSKEGA CESTA od 2 do 11, 13, 15, 17, 
- ŽIVINOZDRAVSKA ULICA 1, 2, 2A, 3. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 



 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
 



Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 
 

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



Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 



 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Poljane na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 



Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 



Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
 
XI. JAVNOST DELA 
 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

 



31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poljane (Uradni list RS, št. 52/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo ), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE POLJE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Polje (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Polje 
Sedež zavoda: Polje 358, Ljubljana. 
 
III. PODRUŽNICA ŠOLE 

3. člen 
 
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji 
organizira podružnica šole. Ime podružnice šole: Osnovna šola Polje – podružnica Zgornji 
Kašelj. Podružnica šole deluje na lokaciji: Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana. 
 
IV. PEČAT ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
V. DEJAVNOSTI ZAVODA 

5. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 
 
 



6. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ 

7. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš: 
 
- matične enote, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:  
- BALINARSKA POT 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 
- CESTA 30. AVGUSTA 2, 4,  
- CHENGDUJSKA CESTA 25, 
- CIMERMANOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, od 9 do 14, 16, 18, 20, 22, 
- MILČETOVA POT 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 
- PAPIRNIŠKA POT 25, 
- POLJE 1, 1a, 1b, od 7 do 13, 13a, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21, 51, od 343 do 348, 348a,  
  348b, 349, 350, 351, 351b, 351c, 352, 353, 354, 355, 355a, 355b, 355c, 355d, 355e, 355f,  
  od 356 do 361, 361c 362, 363, 364, 365, 366, 366a, 367, 368, 368a, od 370 do 376,  
- POLJE, CESTA V. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
- POLJE, CESTA VI. parne od 2 do 28, 
- POLJE, CESTA VIII. 2, 3, 5, 5a, 
- POLJE, CESTA X. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16,  
  16a, 17, 
- POLJE, CESTA XII. 2, 2a, 4, 6, 8,  
- POLJE, CESTA XIV. 1, 3, 5, 8,  
- POLJE, CESTA XL. 2, 3, parne od 4 do 28, 
- POLJE, CESTA XLII. 1, 
- POLJE, CESTA XLIV. od 1 do 7, 11, 
- POLJE, CESTA XLVI. neparne od 1 do 7, 
- POLJE, CESTA XVI. 1, 1a, od 2 do 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  
- POLJE, CESTA XVIII. 1, 2, 2a,od 3  do 9, parne od 10 do 32, 
- POLJE, CESTA XX. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8a, 8b, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 12,  
  13, 13a, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 19b, 19c, 19d,  



  19e, 19f, 19g, 21, 
- POLJE, CESTA XXII. od 1 do 14, 14a, 14b, 15, 17, 19, 21, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g,  
  27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 
- POLJE, CESTA XXIV. 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 
- POLJE, CESTA XXVI. 1, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, od 10 do 27, 
- POLJE, CESTA XXVIII. od 1 do 7, 
- POLJE, CESTA XXX. 11, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, 12a,  
 12b0, 12c, 12d, 12e, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 24a, 25, 26, 27, 
- POLJE, CESTA XXXII. od 1 do 8, 9, 11, , neparne od 15 do 41, 45, 47, 48, 49,  
- POLJE, CESTA XXXIV. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,  
- POLJE, CESTA XXXVI. od 1 do 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25,  
- POLJE, CESTA XXXVIII. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 11, 12, 13a,  
  16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 17,  
- POT HEROJA TRTNIKA 32, 34, 38, 43, 45, 
- RJAVA CESTA 1, 2, 2a, 2b, od 3 do 21, 21a, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 29, 31,  
  31a, 33, 
- SLAPE 1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58,  
  59, 60, 62, 64, 68, 68a, 70, 72, 75, 76, 76a, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 97, 99, 100, 101,  
  103, 104, 105, 106, 108, 108a, 110, 110a, 116, parne od 122 do 140, 144, 146, 148, 150,  
  153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 169,  
- STUDENEC 15, 41, 48, 
- V SIGE 3, 4, 6, 7, 8, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 40, 
- V TOPLICE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, od 11 do 15, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 
- V ZALAR 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,  
- VEVŠKA CESTA 1, 2, 2a, od 3 do 17, 17a, 17b, 18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 23, 24, 25, 26,  
  26b, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 28, 28a, 28c, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 30, 31, 31a, 31b, 31c,  
  33, 33a, 33b, 33c, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 42, 42a, 42b, 43, 44, 45, 45a,  
  45b, od 46 do 53, 53a, 55, 57,  
- ZADOBROVŠKA CESTA 1, 7, 9, 14, 18, 18a, 20, 20a,  
- ZALOŠKA CESTA 164, 166, 168, 168a, 170, 170a, 170b, 172, 174, 174a, 174b, 176, 178,  
  180, 182, 184, 184a, 184b, 186, 188, 190, 190a, 191, 191a, 191b, 191c, 191d, 191e, 192,  
  192a, 193, 193a, 193b, 193c, 193d, 193e, 194, 194a, 194b, 194c, 195, 195a, 196, 196a,  
  197, 197a,  
 
- podružnice šole, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
- ANŽURJEVA ULICA 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8,  
  8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 14a, 14b, 14c,  
  14d, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a, 18b, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40a,  
  42,  
- AVGUSTINČIČEVA ULICA 1, od 3 do 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27,  
  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46,  
- BERČIČEVA ULICA 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 5c,  
  5d, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a 9b, 9c, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 14,  
- CESTA ŠPANSKIH BORCEV 1, 1a, 1b, 2a, 3, 4, 4a ,4b, od 5 do 17, 17a, od 18 do 25, 25a,  
  26, 27, 28, 29, 29a, 29b, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 33, 33a, 33b, 33c, 34, 36, 36a, 36b, 36c,  
  37, 37a, 37b, 37c, 39, 39a, 39b, 39c, 41, 41a, 41b, 41c, 43, 43a, 43b, 43c, 45, 45a, 45b,  
  45c, 47, 47a, 47b, 47c, 49, 49a, 49b, 49c, 51, 51a, 51b, 51c, 53, 53a, 53b, 53c, 55, 55a,  
  55b, 55c, 57, 57a, 57b, 57c, 59, 59a, 59b, 59c, 61, 61a, 61b, 61c, 63, 63a, 63b, 63c, 65,  
  65a, 65b, 65c, 67, 67a, 67b, 67c, 69, 69a, 69b, 69c, 71, 71a, 71b, 71c, 73, 73a, 73b, 73c,  
  75, 75a, 75b, 75c, 77,  
- CESTA 30. AVGUSTA 1, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 35,  
- ČERNIČEVA ULICA 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 19a,  
  21, 23, 25,  
- GRAJZERJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, od 7 do 14, od 16 do 21, 21a, 21b, 21c, 22,  



  23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39,  
- GUSTINČARJEVA ULICA neparne od 1 do 13, 
- JAKHLJEVA ULICA 1, 3, 7, 9, 20, 21,  
- KAŠELJSKA CESTA 62, od 64 do 87, 87a, 87b, 88, 89, 90, 91, 91a, 91b, 91c, 93, 93a, 94,  
  95, 96, 97, 97b, 98, 99, 100, 101, 101a, 101b, 101c, 101d, 101e, od 102 do 113, 113a, 115,  
  116, 117, 118, 119, 119a, 120, 120a, 121, 121a, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138,  
  138a, 140, 142, 144, 146, 148, 148b, 148c, 150, 150a, 150b, 150c, 152, parne od 152 do  
  162, 166, 168, 170, 172,  
- KLEMENOVA ULICA 1, 1a, od 2 do 21, 21a,  od 22 do 43, 43a, od 44 do 87, 87a, od 88 do  
  110, parne od 112 do 188, 
- KRMČEVA ULICA 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,  
- KUDROVA ULICA 2, 4, 
- LOVŠETOVA ULICA od 1 do 8, parne od 10 do 16, 
- MAZOVČEVA POT od 1 do 5, 5a, 5b, 6,  
- MOČILNIKARJEVA ULICA 1, 1a, 2, 2a, 2b, od 3 do 8, neparne od 9 do 21, 
- OB STUDENCU 1, 1a, od 2 do 9, 11, 11a, 13, 15, 17, 19, 19a, 21, 23, 25, 27, 29, 38, 40,  
  42, 44, 45,  
- PAPIRNIŠKI TRG od 1 do 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 
- PEČINSKA ULICA od 1 do 9, 10, 10a, 10b, od 11 do 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 24, 26, 27,  
  28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, neparne od 41 do 73, 
- TRTNIKOVA ULICA od 1 do 10, neparne od 11 do 17, 19, 19a, 19b, 21, 23, 23a, 25, 27,  
  29, 31, 31a, 33, 35, 37,  
- ULICA MINKE BOBNAR 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, od 1 do 15, neparne od 17 do 23, 
- ULICA MIRKA JURCE od 1 do 7, 7a, 8, 18a, 8b, 10, 19, 
- ULICA PARIŠKE KOMUNE 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15,  
- VIŠNJEVARJEVA ULICA od 1 do 7, 9, 10, neparne od 11 do 49, 
 - ZELENOVA ULICA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, od 20 do 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34. 
 
Šolski okoliš matičnega zavoda obsega za učence predmetne stopnje tudi območje 
Podružnice Zgornji Kašelj. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VII. ORGANI ZAVODA 
 

8. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 
1. Svet zavoda 

9. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 



– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

10. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

11. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako 
da izvolijo: 

- dva predstavnika izmed delavcev matične enote, 
- enega predstavnika izmed delavcev podružnice šole. 

 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določa dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 

 
 
 



12. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva 
objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

13. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote zavoda ter 
koliko kandidatov izmed delavcev podružnice šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

14. člen 
 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda, in sicer tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več 
kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno 
dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

15. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 
 
 
 
 



16. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

17. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, 
in sicer tako, da izvoli  
- dva predstavnika izmed staršev učencev matične enote in 
- enega predstavnika izmed staršev učencev podružnice šole. 
 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 
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 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

18. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 

19. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

20. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj imenuje 
pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.  
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 

21. člen 
 
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed 
delavcev podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti: 
– organizira in vodi delo podružnice šole, 
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole, 
– predlaga nadstandardne programe, 
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, 
– obvešča starše o delu podružnice šole, 
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole. 
 
3. Strokovni organi 
 

22. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 



– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 

23. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VIII. SREDSTVA ZA DELO 

 
24. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Polje na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

25. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

26. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 



 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

27. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

28. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,  
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene.  
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XII. JAVNOST DELA 
 

29. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
 
 
 



XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

30. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

32. člen 
 
Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 
               33. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje (Uradni list RS, št. 54/97 in 35/05). 
 
               34. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
O D L O K 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA 

 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Prežihovega Voranca (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Prežihovega Voranca. 
Sedež zavoda: Prežihova ulica 8, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 



• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BEETHOVNOVA ULICA od 1 do 14, 
- BREG parne od 2 do 22, 
- CANKARJEVA CESTA od 1 do 15, parne od 16 do 20, 
- CELOVŠKA CESTA 3, 
- CESTA 27. APRILA 2, 
- ČEVLJARSKA ULICA 1, 2, 4, 
- ČOPOVA ULICA neparne od 1 do 11, 
- DVORAKOVA ULICA 5, 6, od 8 do 13, 
- DVORNI TRG 1, 2, 
- EMONSKA CESTA 2, 4, 
- GLEDALIŠKA STOLBA 1, 2, 3, 
- GOSPOSKA ULICA od 1 do 19, 
- GOSPOSVETSKA CESTA od 1 do 10, 12, 13, 17, 
- GREGORČIČEVA ULICA od 1 do 7, 8, 10, 12, 
- HRIBARJEVO NABREŽJE neparne od 1 do 11, 
- JURČIČEV TRG 1, 2, 3, 
- KERSNIKOVA ULICA od 1 do 12, 
- KNAFLJEV PREHOD 1, 
- KONGRESNI TRG od 1 do 15, 
- KRATKA STEZA 1, 2, 
- KRIŽEVNIŠKA ULICA od 1 do 10, 12, 14, 16, 
- NOVI TRG od 1 do 6, 
- PETERNELOVA ULICA 2, 
- PLEČNIKOV TRG 1, 2, 
- POD TURNOM 3, 4, 5, 
- PREŽIHOVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 
- PREŠERNOV TRG 1, 2, 3, 
- PREŠERNOVA CESTA 20, 22, 27, 29, 
- PUHARJEVA ULICA od 1 do 10, 
- RIMSKA CESTA od 1 do 7, 



- SALENDROVA ULICA 2, 4, 5, 6, 
- SLOVENSKA CESTA parne od 6 do 16, neparne od 19 do 27, od 28 do 33, neparne od 35  
  do 55, 
- SOTESKA 1, 4, 6, 8, 10, 
- ŠTEFANOVA ULICA od 1 do 6, 8, 9, od 11 do 15, 
- ŠUBIČEVA ULICA 1, 1/a, 2, 4, 6, 8, 10, 
- TIVOLSKA CESTA 25, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 50, 
- TOMŠIČEVA ULICA od 1 do 9, 12, 14, 
- TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE od 1 do 7, 
- TURJAŠKA ULICA 1, 2, 
- ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 8, 
- VEGOVA ULICA od 1 do 8, 10, 12, 
- VOŠNJAKOVA ULICA od 1 do 10, 12, 14, 16, 
- WOLFOVA ULICA od 1 do 6, 8, 8/a, 10, 10/a, 12, 14, 
- ŽIDOVSKA STEZA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 
- ŽIDOVSKA ULICA od 1 do 8, 
- ŽUPANČIČEVA ULICA od 1 do 14. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
 
 



9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 



Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 



kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 



 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Prežihovega Voranca na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 



Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 



– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca (Uradni list RS, št. 53/97 in 
35/05). 
 
 
 
 
 



 
32. člen 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE PRULE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Prule (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Prule. 
Sedež zavoda: Prule 13, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BRGLEZOV ŠTRADON, 7, 9A. 9, 13, 15A, 15B, 15C, 17, 23A, 23B, 23C, 25, 27B, 27, 31 
- CIMPERMANOVA ULICA neparne od 1 do 9, 
- ČRNA VAS 29, 30, 31, 32, 37, 39, 43, 57, 61, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 78B, 78C, 78D, 78, 80,  
  4, 86, 87, 89A, 89, 90, 96, 98A, 98B, 98C, 98D, 98, 100, 102, 104, 107A, 107, 109B, 109,  
  112, 113, 114, 115, 117, 120, 124, 126, 128, 129, 135, 139, 140A, 140, 143, 144, 145, 146,  
  147, 150, 151, 153, 155, 159, 163, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180,  
  182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 193, 197, 202, 205, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224,  
  225, 226, 227,228, 228, 230, 231, 232, 233A, 233B, 233C, 233, 234, 235, 236, 238, 239,  
  240, 242, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 253, 255, 259, 260, 265, 273, 279, 280, 282, 284,  
  286, 288, 290A, 290, 292D, 292E, 292F, 292G, 292H, 292, 294A, 294, 296,304A, 304, 306,  
  308A, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 331, 350, 372, 396, 400, 406B, 406, 422,  
  432, 438A, 440, 446, 494, 498, 504,  
- DOLGI BREG 10, 12, 14, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64, 66,  
  72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 90, 92,  
- GALLUSOVO NABREŽJE neparne od 7 do 43, 
- GORNJI TRG od 1 do 27, 28A, 28, od 29 do 38, 39A, 39, 40, 42A, 42, 44A, 44,  
- GRUBERJEVO NABREŽJE 6, 14, 16, 18, 20, 
- GRUDNOVO NABREŽJE neparne od 3 do 17, 21, 23, 
- HLADNIKOVA CESTA 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,  
- HRENOVA ULICA 5, 6, 7, 8A, 8, 9A, 9, od 10 do 22, 24,  
- IŽANSKA CESTA 2A, 2, 10, 12, 15, 20, 24, 26A, 26B, 26C, 26, 28A, 28, 30A, 30B, 30C,  
  30D, 30F, 30G, 30H, 30J, 30M, 30, 32, 34A, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42A, 42, 43, 44A, 44B,  
  44C, 44E, 44F, 44, 45, 46, 47A, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56A, 58, 60A, 60, 62, 64, 66, 68,  
  84A, 84, 86, 88A, 88B, 88, 90A, 90, 92A, 92, 94A, 94, 96A, 96, 102, 104A, 104, 106A, 106,  
  108, 110, 1142A, 112B, 112, 114A, 114B, 114, 116A, 116, 118A, 118, 120, 122A, 122,  
  124A, 124B, 124, 126A, 126B, 126C, 126, 128, 130A, 130, 132A, 132B, 132, 136A, 136B,  
  136, 138A, 138B, 138, 140, 142B, 142C, 142, 144A, 144B, 144C, 144, 146A, 146, 148,  
  150, 154, 158, 160, 162, 164A, 164, 168A, 168, 170A, 170, 172, 174A, 174, 176A, 176,  
  178, 180A, 180, 182, 184, 196A, 196, 198, 200A, 200, 202, 204, 206A, 206B, 206, 208,  
  210A, 210B, 210, 212A, 212, 214, 216, 238, 240, 244, 250, 253, 255, 260, 261A, 261B.  



  261, 262, 265, 266, 268, 269, 270A, 270B, 270C, 270D, 270, 272, 275, 276, 277A, 277B,  
  277, 278, 279, 280A, 280, 281A, 281B, 281, 282, 283, 287, 289, 293, 295, 297, 303, 305,  
  307A, 307B, 307, 308, 309A, 309B, 309, 311, 314, 315, 316A, 316B, 316C, 316D, 316E,  
  316, 318, 319, 320, 329, 331A, 331, 333, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 353, 356, 362A,  
  362, 365, 373, 375, 379A, 379, 380, 381, 383, 387, 390, 392, 396, 398A, 398B, 398C,  
 398D, 398E, 398F, 398G, 398H, 398J, 398K, 398L, 398M, 398P, 398R, 398S, 398T, 398U,  
  398, 400A, 400B, 400C, 400D, 400E, 400F, 400G, 400H, 400I, 400J, 400K, 400L, 400M,  
  400N, 400P, 400R, 400S, 400U, 400V, 400Z, 400, 406, 408A, 408, 410, 412B, 412, 414A,  
  414, 416A, 416B, 416, 417, 418, 419A, 420, 421A, 421, 424A, 424, 426A, 426, 428, 430,  
  434, 438A, 438B, 438C, 438D, 438E, 438F, 438G, 438H, 438J, 438, 440A, 440B, 440C,  
  440D, 440E, 440F, 440G, 440H, 440J, 440K, 440L, 440M, 440, 442B, 442D, 442E, 442F,  
  442G, 442H, 442L, 442M, 442N, 442P, 442R, 457, 459, 
- JANEŽIČEVA CESTA 1, 3, 5, od 9 do 15, 21, 23, 25, 
- KARLOVŠKA CESTA 1E, 1, 2, 3A, 3B, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 
- KOBETOVA ULICA parne od 2 do 28, parne od 32 do 44, 
- LEVSTIKOV TRG 1, 2, 3, 4A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
- LIPE, 
- LIVADA,1A, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
- MALOVA ULICA1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 
- MEROSODNA ULICA 1, 2, 
- OSOJNA POT 3A, 3, 
- PERUZZIJEVA ULICA 164, 165,  
- PRAPROTNIKOVA ULICA 2, 3, 5, 7, 
- PRIJATELJEVA ULICA 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11A, 11, 12, 13A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
  21, 22A, 22, 24, 26, 28, 30, 32,  
- PRIVOZ 3A, 3, 4, 5A, 5, 6A, 6, 7A, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 11C, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17A,  
  17B, 17C, 17, 18, 20,  do 20, 
- PRULE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9A, 9, 10, neparne od 11 do 27, 
- REBER neparne od 1 do 19, 
- ROŠKA CESTA 3, 
- ROŽNA ULICA 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, neparne od 17 do 41, 
- SODARSKA STEZA 2A, 2, 4A, 4, 6, 7, 
- STARI TRG 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
- STIŠKA ULICA 1, 
- TESARSKA ULICA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, do 18,   
- ULICA NA GRAD 1, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7, 8A, 8, 9, 11,     
- VOŽARSKI POT 1, 3A, 3, 5, 8, 10A, 10, 12, 18, 
- VODNA STEZA 1, 
- ZA GRADOM od 2 do 6, 
- ZVEZDARSKA ULICA 1, 4, 
- ZVONARSKA ULICA 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 
- ŽABJAK od 1 do 7, 10, 12, 14. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 



1. Svet zavoda 
8. člen 

 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 



Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 
 



15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 
 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Prule na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 



 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule (Uradni list RS, št. 52/97, 83/01 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Riharda Jakopiča (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Riharda Jakopiča. 
Sedež zavoda: Derčeva ulica 1, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BIZJANOVA ULICA 1, 2, 3, 3A, 5, 5a, 5b, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 27,  
- CELOVŠKA CESTA 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 91a, 93, 93a, 95, 95a, 97, 99, 99a, 99b,  
  99c, 103, 105, 107, 111, 111a, 111b, 111c, 117, 117a, neparne od 119 do 127, 135, 143,  
  145, 145a, 147, 147a, 147b, 149, 149a, 149b, 159, 161, 163, 163a, 
- ČEPELNIKOVA ULICA od 1 do 5, 6, 6a, 7, parne od 8 do 22, 
- DERČEVA ULICA 1,1a, 1b, 4,  5, 6, 8, 9, 10, neparne od 11 do 31, 17A, 35, 37, 39, 41, 
- FREYERJEVA ULICA 20, 32, 32a, 32b, 32c, 34a, 36, 36a, 
- GOSPODINJSKA ULICA od 6 do 28 
- KNEZA KOCLJA ULICA od 1 od 22, 24, od 26 do 30, 32, 34, od 36 do 41, neparne od 43  
  do 71, 
- KOLMANOVA ULICA 1, 2, 3, 5, 7, 
- MARTINA KRPANA ULICA 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 8a,8b ,8c, parne od 10 do 30,  
  od 31 do 36, neparne od 37 do 79, 
- MATJANOVA POT 5, 6, 6A, od 7 do 11, od 13 do 17, 19, 21, 23, 
- NA JAMI od 1 do 12, 14, 16, 18, 20, 
- PAVŠIČEVA ULICA 1, od 3 do 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 14, od 16 do 23, 24, 24a, 25, 25a, od 26  
  do 32, 33a, 34, 35, 36, 37, 39, 39a, 29b, 29c, 41, 43, 45, 
- POD HRIBOM 3, 3a, 5, 6, 8, 8a, 12, 14, parne od 20 do 24, 28, 28a, 30, 32, 34, 36, 40, 42,  
  44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 55a, 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f, 56g, 56h, 58, 58a, 58b,  
  58c, 58d, 58e ,58f, 60, 62, 64, 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, 68, 70, 72, 74, 78, 
- POD HRUŠKO 1, 2, 4, 5, 6, 
- PRELOVČEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 
- SCOPOLIJEVA ULICA 1, 3, od 5 do 10, 12, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 17, 18,  
  18b, 18c, 18d, 18e, 19, 20, 22, 22a, 24, 24a, 26, neparne od 29 do 81, 
- STERNENOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 
- ŠIŠENSKA CESTA 1, 3, 5, 7, 9, 9a, neparne od 11 do 45, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, neparne  
  od 61 do 131, 
- TRŽNA ULICA 6, 8, 10, 
- TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1, 2, 3, od 5 do 13, 
- TUGOMERJEVA ULICA parne od 2 do 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, od 29 do 49,  



  50, 50A, 51, 52, 53, 53A, od 54 do 69, parne od 70 do 80, 
- VODNIKOVA CESTA 13, 15, 17, 17a, 17b, 17c, 21, 21a, 25, 27, 28, od 30 do 35, 35a, 36,  
  38, 40, 43, 43a, 44, 46, 49, 52, 54, 54a, 55, 56, 58, 61, 61A, 62, 64, 65, 65a, 69, 71, od 73  
  do 77, 79, 79a, od 80 do 86, 86a, 87, 89, 89a, 90, 91, 93, 95, 96, 96a, 97, 99, 99a, od 100  
  do 104, 104a, 104b, 104c, 104d, 104e, 104f, od 105 do 110, neparne od 111 do 115, 116,  
  117, 119, 120, 120a, 121, 121a, 121b, 122, 123, 123a, 125, 127, 129, 129A, 131, 133, 
- ZA VASJO 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 22, od 24 do 29, 31, 33, 38, 42a. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 



 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 



 
13. člen 

 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 



Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Riharda Jakopiča na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Savsko naselje (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Savsko naselje. 
Sedež zavoda: Matjaževa ulica 4, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BELOKRANJSKA ULICA 1 do 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
- DEČKOVA ULICA 1b, 
- ENDLIHERJEVA ULICA 2, 4, od 6 do 17, 19, 
- FABIANIJEVA ULICA neparne od 11 do 35, 35a, neparne od 37 do 47, 
- FLAJŠMANOVA ULICA 3, 10, 12, 
- KNOBLEHARJEVA ULICA neparne od 1 do 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 
- KOŽELJEVA ULICA 4, 6, 8, 8a, 14, 16, 20, 24, 26, 
- KRANJČEVA ULICA 24, 
- LINHARTOVA CESTA 35, 43, 45, 47, 49, 49a, 51, 60, 62, 62a, parne od 64 do 104, 
- LUIZE PESJAKOVE ULICA 2, 4, 6, 8, 8a, 8b, od 9 do 17, 19, 22, 
- MAJARONOVA ULICA od 1 do 20, 22, 24, 26, 28, 
- MATJAŽEVA ULICA 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
- MED HMELJNIKI 2, 
- MISLEJEVA ULICA 3, 
- NA ŽALAH 1, 2, 3, 5, 
- SAVSKA CESTA 1, 2, 3, 3a, 6, 6, 6a, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, od 13 do 17, neparne od 19  
  do 31, 
- STOLPNIŠKA ULICA 10, 
- ŠERKOVA ULICA neparne od 1 do 13, 
- ŠMARTINSKA CESTA 45, 47, 49, 53, 55,  
- TOMAČEVSKA CESTA 1, 1A, 2A, 3, 5, 7, 7a, 9, 11, 11a, 13, 13a, 
- TOPNIŠKA ULICA 29, 33, 33, 33a, 33b, 33c, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 43, 45, 
- ULICA METODA MIKUŽA parne od 4 do 12, 16, 18, 20. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 



– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 



Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 



predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Savsko naselje na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 



 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo ), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE SOSTRO 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Sostro (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Sostro. 
Sedež zavoda: Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana. 
 
III. PODRUŽNICE ŠOLE 

3. člen 
 
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji 
organizirajo podružnice šole. Imena podružnic šole:  
- Osnovna šola Sostro – podružnica Besnica, ki deluje na lokaciji: Besnica 23, Ljubljana, 
- Osnovna šola Sostro – podružnica Janče, ki deluje na lokaciji: Gabrje pri Jančah 16,     
   Ljubljana, 
- Osnovna šola Sostro – podružnica Javor, ki deluje na lokaciji: Javor 5, Ljubljana, 
- Osnovna šola Sostro – podružnica Lipoglav, ki deluje na lokaciji: Mali Lipoglav 8, Ljubljana, 
- Osnovna šola Sostro – podružnica Prežganje, ki deluje na lokaciji: Prežganje 23, Ljubljana, 
 
 
IV. PEČAT ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
 
 



V. DEJAVNOSTI ZAVODA 
5. člen 

 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

6. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

7. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš: 
 
- matične enote, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:  
LJUBLJANA: 
ALIČEVA ULICA od 1 do 11, parne od 10 do 22, 
CESTA 13. JULIJA parne od 2 do 28, neparne od 29 do 37, 37/a, 38, 39, parne od 40 do      
60, od 61 do 72, 83, 86, 
CESTA II. GRUPE ODREDOV neparne od 1 do 15, 16, 18, od 20 do 25, od 27 do 30, 34,       
neparne od 39 do 47, od 48 do 56, 58, od 60 do 65, neparne od 67 do 77, od 78 do 84, 86,   
88, 92, 
CESTA NA URH 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, od 34 do 41, 
ČEŠNJICA od 1 do 22, 
DOBRUNJSKA CESTA parne od 2 do 58, 
LITIJSKA CESTA parne od 182 do 212, od 213 do 215, od 222 do 224, neparne od 229 do    
247, od 251 do 256, 258, 260, od 262 do 357, 
MAZOVČEVA POT od 7 do 11, 13, 100, 
NOVO NASELJE od 1 do 14, 
PAPIRNIŠKA POT od 2 do 22, 
POD DEBNIM VRHOM 70, 
POT HEROJA TRTNIKA parne od 2 do 28, neparne od 31 do 39, 
POT NA MOST od 1 do 6, 8, 



POT V PODGORJE od 1 do 7, 7/a, neparne od 25 do 29, 30, 35, 110, 111, 113, 117, 
SOSTRSKA CESTA od 1 do 62, 
SREDNJA POT 2, 2/a, 4, 
VIDARGARJEVA ULICA 6, 7, 9, 10, neparne od 11 do 41, 
ZALOŠKA CESTA 218/g, 
ZAVOGLJE od 5 do 14, 
MALI VRH PRI PREŽGANJU od 1 do 15, 
PODLIPOGLAV od 1 do 30, 33, 35, 37, 40 
POD MOLNIK: 
GOBARSKA POT 1, 5, 8, 14, 15, 18, 20, 24, 35, 38, 45, 
MAREŠKA POT 14, 15, 16, 19, parne od 22 do 50, 
PODMOLNIŠKA CESTA 4, od 9 do 92, 
V KARLOVCE od 27 do 55, 
ZAVRŠJE 2, 5, neparne od 15 do 27, 35, 
SADINJA VAS  
KOCJANČIČEVA ULICA 5, neparne od 11 do 41, 
SADINJA VAS od 1 do 6, od 12 do 144, 
V KARLOVCE od 3 do 9, 13, 14, 15, 
V ČEŠNJICO od 1 do 14, neparne od 17 do 39, 
ŠENTPAVEL od 1 do 12, od 20 do 22, 
ZAGRADIŠČE od 1 do 14, 
 
- podružnice Besnica, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
BESNICA od 3 do 25, parne od 38 do 46, neparne od 51 do 63, 66, 73, 
VNAJNARJE od 1 do 28, 
ZGORNJA BESNICA od 1 do 17, 17/a, 20, 30, 35, 50, 55. 
 
- podružnice Janče, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
DOLGO BRDO od 1 do 11, 
GABRJE PRI JANČAH od 1 do 24, 
JANČE od 1 do 13, 
TUJI GRM od 1 do 14, 23. 
 
- podružnice Javor, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
JAVOR od 1 do 42, 
RAVNO BRDO od 1 do 8, 16, 18. 
 
- podružnice Lipoglav, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
BREZJE PRI LIPOGLAVU od 1 do 37, 
MALI LIPOGLAV od 1 do 58, 65, 70, 86, 
PANCE od 1 do 27, 43, 
REPČE od 1 do 15, 
SELO PRI PANCAH od 1 do 17, 
VELIKI LIPOGLAV od 1 do 8. 
 
- podružnice Prežganje, ki obsega naslednje ulice in hišne številke: 
MALO TREBELJEVO od 1 do 126, 
PREŽGANJE od 1 do 51, 
VELIKO TREBELJEVO od 1 do 42, 
VOLAVLJE od 1 do 68. 
 
Šolski okoliš matičnega zavoda obsega za učence predmetne stopnje tudi območje vseh 
podružnic šole Sostro. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 



VII. ORGANI ZAVODA 
 

8. člen 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

9. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

10. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 



11. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako 
da izvolijo: 

- dva predstavnika izmed delavcev matične enote, 
- enega predstavnika izmed delavcev vseh podružnic šole. 

 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določa dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 

 
12. člen 

 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva 
objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

13. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote zavoda, ter 
koliko kandidatov izmed delavcev podružnice šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

14. člen 
 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda, in sicer tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več 
kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno 
dobo v zavodu.  
 



Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

15. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

16. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

17. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, 
in sicer tako, da izvoli  
- dva predstavnika izmed staršev učencev matične enote in 
- enega predstavnika izmed staršev učencev podružnic šole. 
 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 
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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

18. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 

19. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

20. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj imenuje 
pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.  
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 



21. člen 
 
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed 
delavcev podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti: 
– organizira in vodi delo podružnice šole, 
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole, 
– predlaga nadstandardne programe, 
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, 
– obvešča starše o delu podružnice šole, 
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole. 
 
3. Strokovni organi 
 

22. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 

23. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VIII. SREDSTVA ZA DELO 

 
24. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Sostro na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 



25. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

26. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

27. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

28. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,  
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene.  
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 



XII. JAVNOST DELA 
 

29. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

30. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

32. člen 
 
Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 
               33. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sostro (Uradni list RS, št. 53/97 in 35/05). 
 
               34. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE SPODNJA ŠIŠKA 
 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Spodnja Šiška (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Spodnja Šiška. 
Sedež zavoda: Gasilska cesta 17, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 



• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ALEŠOVČEVA ULICA 4, od 6 do 50, 74, 82, 84, 86, 
- ALJAŽEVA ULICA od 3 do 33, 33/a, b, neparne od 35 do 53, 
- BELJAŠKA ULICA 4, 8, 10, parne od 20 do 34, 
- CELOVŠKA CESTA 23, 25, parne od 26 do 40, od 40 do 50, od 53 do 63, 66, od 68 do 73,  
  parne od 74 do 88, 
- ČERNETOVA ULICA od 1 do 40, 
- DRENIKOV VRH 1, 
- DRENIKOVA ULICA 13, 17, 18, 21, 22, 24, 28, od 29 do 33, 35, 36, 38, 44, 
- FRANKOPANSKA ULICA 1, 2, neparne od 3 do 11, parne od 14 do 20, od 21 do 29, 
- GASILSKA CESTA od 2 do 7, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 30, 
- GORIŠKA ULICA 3, 11, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 
- GUBČEVA ULICA 2, od 10 do 14, od 16 do 18, 23, 
- HOTIMIRIVA ULICA od 7 do 12, 14, 14/a, 17, 19, 
- JESENKOVA ULICA od 1 do 10, 
- JEZERSKA ULICA 1, 4, 5, 6, 10, 
- KAVŠKOVA ULICA 2, 3, 5, 7, 10, od 13 do 16, 
- KETTEJEVA ULICA 2, 2/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 8, 12, 14, 
- KNEZOVA ULICA 2, 3, 4, 6, 7, 7/a, od 11 do 37, 
- KURILNIŠKA ULICA 3, 
- LEPODVORSKA ULICA od 1 do 35, 
- MAGISTROVA ULICA 1, 4, 
- MALGAJEVA ULICA od 1 do 20, 
- MAURERJEVA ULICA od 4 do 29, 
- MAZIJEVA ULICA neparne od 3 do 13, 
- MEDVEDOVA CESTA od 1 do 28, 31, 
- MILČINSKEGA ULICA od 1 do 7, parne od 8 do 26, neparne od 47 do 57, od 58 do 79, 
- MURNOVA ULICA od 3 do 11, 
- OB KAMNIŠKI PROGI 9, 11, 
- PIVOVARNIŠKA ULICA od 1 do 8, 10, 



- POD GOZDOM 3, parne od 4 do 12, 
- PODJUNSKA ULICA 4, 6, od 11 do 28, 
- PODLIMBARSKEGA ULICA od 11 do 54, 
- POLAKOVA ULICA neparne od 3 do 17, 
- RUSKA ULICA od 1 do 6, neparne od 7 do 13, 
- SMREKARJEVA ULICA od 1 do 38, parne od 40 do 46, 
- TRŽNA ULICA 3, 5, 
- ULICA MILANA MAJCNA od 2 do 34, neparne od 35 do 49, 
- VEROVŠKOVA ULICA 4, 5, 12, 13, 15, 16, od 19 do 33, 37, od 38 do 45, 48, od 50 do 57,  
  59, 60, 60/a, 62, 66, 
- VIDEMSKA ULICA neparne od 1 do 9, 
- VODNIKOVA CESTA 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 
- ŽELEZNIKARJEVA ULICA parne od 2 do 18, 
- ŽIBERTOVA ULICA neparne od 1 do 19, od 22 do 30, 31. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 



Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 



Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

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



Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 



19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Spodnja Šiška na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 



Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 



Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Šentvid (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Šentvid. 
Sedež zavoda: Prušnikova ulica 98, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 



• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ARKOVA ULICA od 1 do 10, 15, 
- BELAČEVA ULICA od 1 do 11, parne od 12 do 20, 
- BERNIKOVA ULICA parne od 4 do 10, 
- BREZNIKOVA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 31, 32, 
- CELOVŠKA CESTA parne od 448 do 466, 469, parne od 470 do 478, od 479 do 484, 486,  
  neparne od 489 do 499, 499/a,b, od 500 d0 502, 504, 506, 511, 
- CESTA 25. TALCEV 4, 6, 
- CESTA V DVOR parne od 2 do 20, 21, 
- CESTA V HRIB 6, neparne od 7 do 13, 
- DOLHARJEVA ULICA parne od 2 do 12, 
- DVOR od 2 do 30, 30/a, 
- GOLARJEVA POT 5, 6, od 9 do 13, 15, 
- GRUDNOVA ULICA 1, 2, 3, 6, 7, 10, 
- GUNCELJSKA CESTA od 1 do 55, 61, 
- JERANČIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14,  
- JUSTINOVA ULICA od 1 do 15, 
- KERNOVA CESTA 2, 2/a, 4, 7, 8, 9, 16, 18, 
- KOCJANOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10, 11, 12, 13, 14, 
- KOLESARSKA POT 4, 7, 8, 9, 15, 
- KOMACOVA ULICA od 1 do 11, 13, 15, 
- KOSIJEVA ULICA od 1 do 6, 8, 13, 
- KOSMAČEVA ULICA 2, 4, 6, 
- KRMELJEVA ULICA 3, 4, 5, 
- KRVINOVA ULICA parne od 2 do 10, 
- MEDNO od 1 do 80, 
- MIHELIČEVA CESTA parne od 2 do 12, 13, 13/a, 14, 15, 16, 18, 20, 21, parne od 24 do  
  38, 
- MIZARSKA POT 3, 5, 7, 9, 
- MRHARJEVA ULICA od 1 do 19, 
- OB ZDRAVSTVENEM DOMU od 1 do 5, 
- PERŠINOVA CESTA 1, 3, 5, 



- PESTOTNIKOVA ULICA od 1 do 10, 12, 14, 
- PIPANOVA POT 2, 4, 8A, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
- PLEMLJEVA ULICA od 1 do 7, 7/a, 9, 11, 13, 
- POT K IGRIŠČU 2, 3, 4, 6, 
- POT K SKAKALNICI 3, 6, 7, 9, od 10 do 13, 
- POT NA GRADIŠČE 1, 2, 3, parne od 4 do 22, 
- POT NA ZDUŠE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
- POT ZA RAZORI 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
- PRAŠNIKARJEVA ULICA 1, 2, 3, 5, 6, 8, 
- PRETNARJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
- PRUŠNIKOVA ULICA neparne od 89 do 93, od 94 do 103, 104, 106, parne od 114 do 118,  
  124, 126, 
- ROŽANČEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 6,,8, 
- ROVŠNIKOVA ULICA 2, 6, 7, 8, 12, 
- STANEŽIČE od 1 do 85, parne od 86 do 94, 110, 111, 
- ŠKERLJEVA ULICA 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 
- ŠTRUKLJEVA ULICA od 2 do 7, parne od 8 do 14, od 15 do 20, 22, 
- ŠVEGLJEVA CESTA 1, od 5 do 8, od 10 do 12, od 14 do 17, 
- TACENSKA CESTA od 1 do 9, parne od 10 do 16, 17, neparne od 23 do 33, in parne  
  številke od 32 do 60, 
- TOMETOVA ULICA neparne od 1 do 15, 
- TREBUŠAKOVA ULICA od 1 do 9, 11, 12, 14, 
- ULICA REZKE DRAGARJEVE od 1 do 9, 11, 
- ULICA ROZKE USENIK 3, 4, neparne od 5 do 15, 
- ZALETELOVA ULICA 2, 3, od 5 do 8, 
- ŽIVALČEVA ULICA 1, 4, 7, 9. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda, ki šteje devet članov, sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 



Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 



12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 
 



16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
 
 
 
 



2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
 
 
 
 
 



VII. SREDSTVA ZA DELO 
 

22. člen 
 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Šentvid na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
 
 



X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  
 



30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šentvid (Uradni list RS, št. 52/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Šmartno pod Šmarno goro (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro. 
Sedež zavoda: Cesta v Gameljne 7, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- CESTA CIRILA KOSMAČA 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10a, 10, od 12 do 18, parne od 20 do 34, 43,  
  45, 51, 53, 53a, 53b, 53c, 54, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 55j, 55k, 55l, od 5 
  6 do 63, 65, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 
- CESTA V GAMELJNE 1, 6, 7, 8, 11, 
- CESTA VSTAJE 1, 2, 4, 5, 11, 13a, 13, 15, 16, 18, od 20 do 25, 28, 30, od 32 do 36, 39,  
  41, 46, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 75, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 90, 
- ČEHOVA ULICA 1, 3, 5, 7, 
- ČIŽMANOVA ULICA 3, 5, 6, 7, 
- GROBELJCA 2, od 4 do 7, 9,  11, od 29 do 32, 34, parne od 40 do 48, parne od 52 do 58, 
- GRŠKO 4, 6, 8, od 14 do 20, 
- GUSTINČIČEVA ULICA 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, parne od 18 do 30, od 31 do 34,  
  56, 58, 
- INGLIČEVA ULICA 2, 5, 6 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 
- JURIČEVA ULICA 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 40, 42, 
- KAJAKAŠKA CESTA 8, od 10 do 13, od 17 do 20, 24, 24a, 26, 27, od 29 do 33, 33a, 34,  
  35, 36, 36a, 36b, 37, 38, 38a, 38b, 39, 40, 40a, 40b, 43, od 51 do 54, 59, 61, 63, 71, 73, 75,  
  83, 85, 87, 89, 91, 91A, 93, 99, 103, 105, 115,  
- MOLEKOVA ULICA 1, 1A, neparne od 3 do 11, 17, , 
- NA PALCAH od 1 do 14, 
- OVČAKOVA ULICA 3, 4, od 6 do 12, 
- PLOČANSKA ULICA 1, 3, od 5 do 11, 13, parne od 14 do 22,  
- POT K STUDENCU 3, 3a, od 4 do 8, 
- POT NA GORO 2, 4, 4a, 6, 7, 9, 10, od 12 do 15, 17, 18, neparne od 19 do 27, 36,  
- POT SODARJEV 2, 4, 5, 5a, 5b, od 7 do 14, 14a, 16, 17, 18, 20, 21, 21a,  od 22 do 29, 31,  
  33, 34, 
- PRELOGE od 1 do 15, neparne od 17 do 73, 
- PŠATNIK 1, 3, 4, od 6 do 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 
- RAŠICA 1, 1a, 1c, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a ,5d, 6, 7, 7c, od 8 do 12, 12a, 12b, 13, 13b, 14, 14a, od  
  15 do 18, 18a, 18b, 19, 20, 24, 26, 28, 29, od 31 do 35, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 
- ROCENSKA ULICA 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, od 15 do 24, 27, 27b, 27d, 27e, 29, 31, 35, 39,  



  41, 43, 47, 49, 56,  
- SEUNIGOVA ULICA 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 
- SPODNJE GAMELJNE 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 4, 4a, 4b,  
  od 5 do 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9f, 10, 10a, 10b, od 11 do 18, 18a, 18b, 18c, 18f, 19, 19a, 19b,  
  19c, 19d, 19e, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 25a ,25b, 25c, 26, 26b, 27, 27a, 27b,  
  27c, 28, 29, 29a, 29b, 29c, 30, 30a, 31, 31a, od 32 do 41, 41a, 55, 56, 56a, 57, 58, 58a, 59,  
  59a, 60, 60a, 61, 61a, 61b, 62, 62a, 63, 64, 65, 65a, 66, 67, 67a, 67c, 68, 68a, 69, 70, 71,  
  72, 72a, od 73 do 87, 88, 88a, od 89 do 92, 94, 95, od 97 do 101, od 103 do 107, od 109 do  
  117, 118, 118a, 119, 120, 121, 122, od 126 do 130, 
- SREDNJE GAMELJNE 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 9, 10, 10a, od 11 do 17,  
  17a, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 19, 19a, 19b, 20, 20 a, 20b, 20c, 21, 21a, 21b ,22,  
  22a, 23, 23a ,23b, 23c, 24, 24a, 24b, 24c, 24e, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27e, 28, 28a, 29, 29a,  
  30, 30a, 30b, 30c, 31, 31a, 31b, 31c, 31f, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32f, 32h, 33,  
  33a, 33b, 33c, 33d, 33f, 33g, 33h, 33i, 33j, 33k, 33l, 33m 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f,  
  34g, 35, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 38, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38, 39, 40a,  
  41, 41a, 41b, 41c, 41d, 41f, 42, 42a, 42b, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 47a, 47b, 47c, 47d,  
  47e, 47f, 48, 49, 50, 51, 51a, 52, 52a, 53, 53a, od 55 do 70, 72, 
- ŠMARNA GORA 1, 2, 4, 
- ŠMARNOGORSKA POT 1, 2, 3, 5, 10, 12, parne od 16 do 22, 32, 
- ŠMARTNO od 4 do 9, od 12 do 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 45, 47, 49,  
  55, 57, 63, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 90, 94, 96,  
- ŠTURMOVA ULICA od 1 do 9, 9A, 13, 15, 17, 18,19, 21, 22, 25, 26,  
- TACENSKA CESTA 142, 145, 146, 148, OD 150 DO 152, 154, 155, 156, 158, 163, 164,  
  166, 169, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 
- THUMOVA ULICA 3, 5, 8, 8A, 10, 13, neparne od 17 do 21, 22, 23, 25, 27, 28, 28a, 30, 31,  
  33, 34, 35, 
- ULICA ŽELJKA TONIJA 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 20, parne od 24 do 28, 38, 42, od 46  
  do 51, 53, 55,  
- ULICA ANGELE LJUBIČEVE 1, 6, 8, 12, 
- ULICA BRATOV NOVAK 1, 1A, 4, 5, 7, 8, 9, 9a, 11, od 13 do 19, 21, 21A, 25, 25a, 26, 29,  
  32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46,  
- ULICA IVICE PIRJEVČEVE 3, 4, 7, 9, 16, 17, od 20 do 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 
- ULICA JANEZA ROŽIČA 2, 6, 9, od 11 do 14, od 16 do 18, od 20 do 27, 29, 
- ULICA JOŽETA ŠTRUKLJA 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 
- ULICA LIZIKE JANČARJEVE 4, 6, 8, od 10 do 12, od 14 do 18, 20, 21, 25, 27, 29, 
- ULICA MIRKA TOMŠIČA od 2 do 7, od 9 do 13, 15, 
- VIPOTNIKOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 
- ZGORNJE GAMELJNE 1, 1A, 2, 2a, 2b, 2c, od 3 do 6, 8, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 13, 13a,  
  13b, 13c, 14, 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 20, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 26,  
  27, 27a, 28, 29, 30, 30a, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 34, 34a, 35,  
  35a, 35b, 35c, 35d, 35j, 36, 36a, 37, 38, 38a, 38b, 39, 40, 40a, 41, 41a, 42, 42a, 42b, 43,  
  44, 44a, 44b, 44c, 45, 46, 47, 47a, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48f, 48g, 49, 50, 51, 51a, 51b,  
  52, 53, 54, 54a, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, od 55 do 67, od 71 do 81, 
- ŽIDANKOVA ULICA neparne od 1 do 15, 19, 23. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 



– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 



potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 



 
15. člen 

 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 



Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro (Uradni list RS, št. 49/97 
in  35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG  
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
O D L O K 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA 

 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Toneta Čufarja (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Toneta Čufarja. 
Sedež zavoda: Čufarjeva ulica 11, Ljubljana. 
 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AJDOVŠČINA 1, 2, 3, 4, 
- CANKARJEVO NABREŽJE, 
- CIGALETOVA ULICA od 1 do 15, 
- ČOPOVA ULICA 2, 4, 8, 10, 12, 14, 38, 40, 42, 
- ČUFARJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 11, 
- CIGALETOVA ULICA od 1 do 15, 
- DALMATINOVA ULICA od 1 do 15, 
- GALLUSOVO NABREŽJE 1, 
- GLEDALIŠKA PASAŽE 6, 
- GRAJSKA PLANOTA 1, 
- KLJUČAVNIČARSKA ULICA, 
- KOLODVORSKA ULICA od 2 do 15, parne od 16 do 20, 20/a, 
- KOMENSKEGA ULICA od 4 do 12, 14, 16, 16/a, 18, 
- KROJAŠKA ULICA, 
- MALA ULICA 1, 3, 5, 6, 8, 
- MALI TRG od 3 do 9, 
- MESTNI TRG, 
- MIKLOŠIČEVA CESTA od 1 do 19, parne od 20 do 40, 
- NAZORJEVA ULICA od 1 do 5, parne od 6 do 12, 
- OBREŽNA CESTA 1, 2, 3, 
- PETKOVŠKOVO NABREŽJE neparne od 1 do 31, 
- POD TRANČO, 
- PODHOD AJDOVŠČINA 11,13, 
- PRAŽAKOVA ULICA od 1 do 16, 18, 20, 
- PREŠERNOV TRG 4, 5, 6, 
- PREČNA ULICA od 1 do 8, 
- RESLJEVA CESTA neparne od 1 do 35, 
- RIBJI TRG, 
- SLOMŠKOVA ULICA 1, od 3 do 9, 
- SLOVENSKA CESTA parne od 34 do 58, 



- STARI TRG 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11a, 
- STRITARJEVA ULICA, 
- TAVČARJEVA ULICA od 1 do 10, neparne od 11 do 17, 
- TRDINOVA ULICA od 2 do 10, 
- TRG OSVOBODILNE FRONTE od 3 do 16, 
- TRUBARJEVA CESTA od 1 do 33, 
- VILHARJEVA CESTA 2, 
- ZA ČRESLOM 2. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 



 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 



 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  



 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 



Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Toneta Čufarja na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 



Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
 
 
 



XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 
 

31. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja (Uradni list RS, št. 49/97, 83/01 in 
35/05). 
 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
O D L O K 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE TRNOVO 

 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Trnovo (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Trnovo. 
Sedež zavoda: Karunova ulica 14a, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 



• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AŠKERČEVA CESTA 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 
- BARJANSKA CESTA od 1 do 16, 
- BOGIŠIČEVA ULICA od 1 do 11, 
- BORSETOVA ULICA 4, 6, 8, neparne od 9 do 17, neparne od 19 do 27, 
- CESTA NA LOKO 3, 3/a, 5, 7/a, b, od 8 do 36, 37, 37/a, b, c, 39, 39/a, 41, 
- EIPPROVA ULICA neparne od 1/a do 23, 
- EMONSKA CESTA 8, 10, 11, 12, 18, 25, 27, 
- FINŽGARJEVA ULICA 2, 6, 
- GRADAŠKA ULICA parne od 2 do 30, 
- GROHARJEVA CESTA od 1 do 15, 
- JELOVŠKOVA ULICA od 1 do 26, 
- JERANOVA ULICA od 1/a, b, c, d, e do 25, 
- KARUNOVA ULICA 1, 3, parne od 4 do 16, 
- KLADEZNA ULICA od 1 do 24, 
- KOLEZIJSKA ULICA od 1 do 24, 
- KRAKOVSKA ULICA od 1 do 22, neparne od 23 do 39, 
- KRAKOVSKI NASIP parne od 2 do 26, 
- LAMPETOVA ULICA od 6 do 19, 
- LAYERJEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 
- MALA ČOLNARSKA ULICA od 2a do 19,4/f, g, h, 
- MIRJE od 1 do 12, neparne od 13 do 33, 
- MIVKA od 2 do 33, parne od 34 do 40, 
- MURNIKOVA ULICA 5, 8, 8/a, parne od 10 do 18, 
- OPEKARSKA CESTA  od 2 do 29, od 28 do 55, 
- OB PRISTANU od 1 do 10, 
- REČNA ULICA od 1 do 5, 6, 8, 
- RIHARJEVA ULICA 1, 3, 11, 13, 15, 19, 31, 
- SNEŽNIŠKA ULICA 5, 8, 10, 12, 
- STARETOVA ULICA od 11 do 29, 
- STRANSKA POT od 2 do 20, 
- ŠVABIČEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 



- TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 4, 5, 
- TRNOVSKA ULICA parne od 2 do 10, 
- TRNOVSKI PRISTAN 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 8, 14 do 24, 26 do 40 
- VELIKA ČOLNARSKA ULICA od 1 do 23, 
- VELIKI ŠTRADON 1, od 2 do 13, 15, 17, 19, 
- VOGELNA ULICA od 1 do 8, 10, 
- VRTNA ULICA 1, 3, 5, 8, 13, 19, 22, 23, 
- ZIHERLOVA ULICA parne od 2 do 38, 39, 40, 41, 43, 46, 
- ZOISOVA CESTA parne od 2 do 16. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 



– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 



Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 
 
 
 



19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Trnovo na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 



Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 



Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Bežigrad (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Valentina Vodnika. 
Sedež zavoda: Adamičeva ulica 16, Ljubljana. 
V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Vodnikova  
cesta 162.  
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 



• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ADAMIČEVA ULICA od 1 do 18, 20, 22, 
- BITENČEVA ULICA 3, 4, 5, 7, 9, 
- CELOVŠKA CESTA neparne od 175 do 201, 
- GOTSKA ULICA od 1 do 18, 
- GROŠLJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 8, 
- KAVADARSKA CESTA 21, 25, 
- KOGOJEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 10, 
- LAKOTENCE od 1 do 24, 
- LUBEJEVA ULICA 1, 3, 5, 
- OB ŽICI neparne od 1 do 13, 
- OSTERČEVA ULICA 1, 2, 3, 
- PODGORNIKOVA ULICA 1, 3, 5, 
- PORENTOVA ULICA 1, 3, 5, 
- RAŠIŠKA ULICA 1, 3, od 5 do 14, 16, 18, 20, 
- ŠIŠENSKA CESTA 2, 4, 6, 8, 18, parne od 24 do 36, 
- TRG KOMANDANTA STANETA 4, 5, 6, 
- ULICA ANE ZIHERLOVE parne od 2 do 14, 
- VAVPOTIČEVA ULICA od 1 do 10, 
- VODNIKOVA CESTA parne od 126 do 130, parne od 160 do 188. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 



– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 



Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 



predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Valentina Vodnika na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 



 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE VIČ 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Vič (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Vič. 
Sedež zavoda: Abramova ulica 26, Ljubljana. 
V okviru zavod se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Tržaška cesta 
74. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 



• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BIZJAKOVA ULICA od 1 do 13, 
- BOBENČKOVA ULICA od 1 do 12, 
- CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 1, 10, 11, 13, 17, 31, 33, 41, 
- CESTA NA BRDO 2, 4, 6, od 9 do 20, 22, od 24 do 30, 32, 32/a,b,c, od 33 do 41, parne od  
  42 do 46, od 47 do 50, 52, 58, 70, 
- CESTA NA KLJUČ parne od 4 do 26, neparne od 33 do 39, 
- CESTA NA VRHOVCE 1, 3, 3/a, 
- CESTA V GORICE 18, 22, 24, 
- CESTA V LEGARICO 27, 
- CESTA V ZGORNJI LOG od 1 do 80, 
- DIVJAKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 
- DOLGI MOST 1, parne od 2 do 20, 
- ERBEŽNIKOVA ULICA od 7 do 21, 21/a, 23, 25, 
- GABRŠČKOVA ULICA 1, parne od 2 do 32, neparne od 33 do 119, 
- GMAJNICE 3, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 
- GORJUPOVA ULICA parne od 2 do 32, neparne od 33 do 37, 36, 
- GORKIČEVA ULICA parne od 2 do 18, 
- GREGORINOVA ULICA 2, 3, 4, 8, 10, 12, 
- HACETOVA ULICA 6, 9, 11, 13, 
- JAMNIKARJEVA ULICA od 1 do 28, neparne od 29 do 83, 101, 
- KANTETOVA ULICA od 1 do 6, parne od 8 do 20, od 21 do 25, parne od 26 do 40, od 41  
  do 52, 54, 56, 58, od 60 do 67, od 70 do 77, neparne od 81 do 93, 
- KOGEJEVA ULICA od 1 do 17, 19, 
- KOKALJEVA ULICA od 1 do 11, 
- KOSOVO POLJE 1, 4, 6, 7, 8, 9, od 11 do 21, od 24 do 28, 31, 32, 34, 35, 37, 
- KOZARSKA CESTA 97/b, 
- KRIŠTOFOVA ULICA od 1 do 11, parne od 12 do 18, 
- LIPAHOVA ULICA 56, 58, 



- MIKUŽEVA ULICA od 5 do 10, 13, 
- NAGODETOVA ULICA 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
- NAHLIKOVA ULICA od 1 do 7, 9, 11, 13, 
- NANOŠKA ULICA od 3 do 22, parne od 26 do 38, 
- NASPERSKA POT 11, 15, 19, 21, 29, 33, 
- PETRČEVA ULICA parne od 2 do 18, 
- PIRNATOVA ULICA parne od 4 do 10, 
- PODVOZNA POT parne od 2 do 18, 17, neparne od 25 do 31, 
- POKLJUKARJEVA ULICA od 2 do 18, 20, 22, 28, 37, 39, od 40 do 57, parne od 58 do 114,  
- PREDJAMSKA CESTA od 1 do 15, 
- PRIMORSKA ULICA 2, 3, 4, od 7 do 13, neparne od 15 do 23, 
- PUHTEJEVA ULICA 3, parne od 6 do 38, 
- RAMOVŠEVA ULICA od 1 do 25, parne od 28 do 38, 
- RAVNIKOVA ULICA 3, 5, 7, 
- RIBIČIČEVA ULICA 9, neparne od 17 do 31, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA II. od 2 do 47, 49, 51, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA IV. 9, 11, neparne od 15 do 29, od 31 do 56, 58 
- ROŽNA DOLINA, CESTA IX. 3, neparne 7 do 31, 32, 33, parne 34-52, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA V. 1, 2,31, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA VI. neparne 1 do 5, neparne od 9 do 19, 21 do 30, 32, 34, 36, - 
  36/a, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XI. neparne 1 do 11, 2, 4, ,  
- ROŽNA DOLINA, CESTA XIII. 1, 2, 3, 5, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XIX. od 1 do 10, neparne od 11 do 17, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XV. od 1 do 29, 31, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XVII. od 1 do 23, parne od 24 do 34, 
- ROŽNA DOLINA, CESTA XXI. od 1 do 15, 
- SATTNERJEVA ULICA od 2 do 18, 20, 22, 24, 26, 
- SKOPČEVA ULICA od 1 do 9, 
- SLODNJAKOVA ULICA 3, 6, 7, 8, 9, 
- ŠUMARJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 
- TESNA ULICA 2, 4, 
- TOLMINSKA ULICA 11, 11/a, 14, 15, 16, 18, 18/a, 
- TRŽAŠKA CESTA parne od 26 do 130, od 131 do 135, 143, 143/a, 145, 151, 173, parne od  
  200 do 208, 211, 212, 214, 215, 217, 220, 220/a, 221, 223, 225, 232, od 235 do 241,  
   neparne od 243 do 263, od 264 do 270, 270/b,c,č, 272, 277, parne od 280 do 298, od 299  
  do 301, 310, 314, 315, parne od 316 do 336, 337, 340, od 342 do 348, neparne od 357 do  
  443, 
- TRINKOVA ULICA parne od 2 do 16, 
- ULICA BORCA PETRA 1,1/a, 4, 9, od 11 do 23, 
- ULICA IGA GRUDNA neparne od 3 do 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
- ULICA IVANA ROBA neparne od 1 do 21, 4, 
- ULICA LILI NOVY od 5 do 25, 28, 30, 38, 
- ULICA MIROSLAVA TURKA 3, 6, 9, 10, 12, 13, 
- ULICA SESTER MALAVAŠIČEVIH 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 
- ULICA VLADIMIRJA TRAMPUŽA 4, 6, 8, 10, 
- VEČNA POT 70, 83, 93, 99, 101, 111, 
- VIDIČEVA ULICA neparne od 1 do 21, 22, 22/a, 6, 
- VINČARJEVA ULICA 5, 7, 
- VIŠKA CESTA od 2 do 25, 25/a, neparne od 27 do 37, 38, od 40 do 56, 56/a, 58, 60, 66,  
  67, 69, 69/a, b, c, d, 
- ZA PROGO neparne od 1 do 27, 
- ŽABARJEVA ULICA 1, parne od 2 do 12, 
- ŽAUCERJEVA ULICA 2, 2/a, 4, 6, od 8 do 20, 22, 24. 



 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 



Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 
 
 



13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 



Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Vič na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 



 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 



Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič (Uradni list RS, št. 52/97, 68/98, 83/01 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Vide Pregarc (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Vide Pregarc. 
Sedež zavoda: Bazoviška ulica 1, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 



• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BAVDKOVA ULICA od 1 do 20, 
- BAZOVIŠKA ULICA 1, 2, 4, 6, 
- BERNEKERJEVA ULICA 2, 4, 5, od 8 do 44, 
- BEZENŠKOVA ULICA od 1 do 26, neparne od 27 do 35, 
- DRUŠTVENA ULICA od 1 do 26, neparne od 27 do 35, 
- KAJUHOVA ULICA parne od 34 do 44, 
- KAVČIČEVA ULICA parne od 4 do 66, 72, 
- NA KLANČKU od 2 do 10, 
- OB ŽELEZNICI 14, 16, 18, 
- OB ZELENI JAMI neparne od 1 do 21, 
- PARTIZANSKA ULICA od 1 do 44, 46, 52, 
- PERČEVA ULICA od 1 do 24, neparne od 25 do 35, 
- POD JEŽAMI 2, 3, 4, 5, parne od 6 do 16, 17, 20, 22, 
- POHLINOVA ULICA 1, 2, 3, parne od 4 do 34, 
- POKOPALIŠKA ULICA od 1 do 34, neparne od 35 do 45, 
- POLJEDELSKA ULICA od 1 do 15, 
- POTRČEVA ULICA 20, 22, 
- PROLETARSKA CESTA od 1 do 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 
- PRVOMAJSKA ULICA 1, 3, od 5 do 16, 18, 
- RIBNIŠKA ULICA od 3 do 27, 31, 
- ROJČEVA ULICA od 1 do 26, 
- SREDIŠKA ULICA od 4 do 17, 19, 21, 
- ŠMARTINSKA CESTA 30, 32, 50, 52, 
- TOVARNIŠKA ULICA od 1 do 37, parne od 38 do 48, 
- ULICA 15. APRILA 1, 1/a, b, 3, 4, 5, 7, 
- ULICA BRATOV ROZMANOV 1, 4, 10, 12, 16, 
- ULICA VIDE PREGARČEVE od 10 do 34, neparne od 35 do 45, 
- VODMATSKA ULICA od 2 do 25, parne od 26 do 34, 
- ZAKOTNIKOVA ULICA 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 
- ZALOŠKA CESTA neparne od 31 do 57, parne od 58 do 60, 61, 62, 65, 65/a, b, 69, 83, 



- ZVEZNA ULICA od 1 do 22, 24, 25, 27, 29. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 
 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 
 
 
 
 



13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 



Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Vide Pregarc na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 



 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 



Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vide Pregarc (Uradni list RS, št. 54/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE VIŽMARJE BROD 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Vižmarje Brod (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Vižmarje Brod. 
Sedež zavoda: Na gaju 2, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ALEŠEVA ULICA 1, 3, 5, 
- ARTAČEVA ULICA parne od 2 do 28, 
- BOGNARJEVA POT od 1 do 17, parne od 18 do 92, 
- BRODSKA CESTA od 2 do 23, parne od 24 do38, 72, 
- CESTA NA PREVOJE 2, 4, 6, 
-. CIZEJEVA ULICA parne od 2 do 16, 
- ČERVANOVA ULICA od 1 do 13, 15, 
- GLOBOČNIKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, neparne od 5 do 27, 
- GOLA LOKA parne od 4 do 26, 25, 
- GROBELJSKA POT od 1 do 24, 
- HODOŠČKOVA ULICA 1, 1/a, 2, 3, 4, 5, parne od 8 do 34, 
- JURČEVA ULICA parne od 2 do 20, 
- KERŽIČEVA ULICA parne od 2 do 20, 
- KOZLARJEVA POT od 1 do 5, parne od 8 do 46, 
- KURIRSKA ULICA od 1 do 19, 21, 23, 
- KUZELETOVA ULICA parne od 2 d 12, 15, 
- LOTRIČEVA ULICA parne od 2 do 18, 
- MARINOVŠEVA CESTA 4, od 7 do 17, 19, 21, 23, 25, 28, 
- MARTINOVA POT od 1 do 19, neparne od 21 do 45, 
- MAČKOV KOT neparne od 1 do 15, 
- MEDENSKA CESTA od 1 do 105, 
- MEDVEŠČKOVA ULICA 2, 4, 6, 10, 
- MIHELIČEVA CESTA parne od 2 do 12, 13, 13/a, 14, 15, 16, 18, 20, 21, parne od 24 do –  
  38, 
- NA CVETAČI od 1 do 13, 15, 17, 19, 
- NA DELIH od 1 do 11, 
- NA GAJU 1, 2, neparne od 3 do 43, 
- NA GMAJNI od 1 do 27, parne od 28 do 72, 
- NA HERŠI od 1 do 14, 16, 18, 
- NA ROJAH od 1 do 10, neparne od 11 do 27, 



- NEDOHOVA ULICA parne od 2 do 12, 
- NOVA ULICA od 1 do 8, neparne od 9 do 19, 
- NOVAKOVA POT od 1 do 12, 
- OB SAVI od 1 do 15, parne od 18 do 54, 
- OB ZELENICI neparne od 1 do 13, 
- PEŠČENA POT od 1 do 12, 14, 16, 
- PLANINŠKOVA POT neparne od 1 do 13, 12, 14, 
- PRAZNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 
- PUTRIHOVA ULICA od 1 do 6, 
- ROMAVHOVA ULICA 2, 4, 6, 
- ROTARJEVA ULICA 1, 2, 3, 5, 6, 8, 
- SAVINŠKOVA ULICA parne od 2 do 12, 
- SAŠKOVA ULICA parne od 2 do 12, 
- SEDEJEVA ULICA od 1 do 10, 12, 
- SLAPNIKOVA ULICA od 1 do 10, 12, 
- SMERDUJEVA ULICA od 1 do 24, neparne od 25 do 49, 
- SPOMENIŠKA POT neparne od 1 do 15, 14, 
- STERNADOVA ULICA 5, 10, 11, 12, 13, 
- TABORSKA CESTA od 1 do 28, neparne od 29 do 43, 38, 
- TACENSKA CESTA parne od 32 do 52, 53, 57, 58, 59, od 64 do 118, neparne od 119 do –  
  137, 
- TIHA ULICA parne od 2 do 12, 
- TISCHLERJEVA ULICA 2, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 
- TKALSKA ULICA neparne od 1 do 51, 
- TRATNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, od 14 do 18, 20, 22, od 24 do 28, parne od 30 do  
  58, 
- TRNOVČEVA ULICA od 1 do 17, 19, 
- ULICA 24. AVGUSTA 1, 3, 7, 15, 
- ULICA 9. JUNIJA od 1 do 17, 19, 21, 23, 
- ULICA ŽANKE ERJAVEC 2, 4, 6, 
- ULICA BRATOV BLANČ od 1 do 17, 19, 21, 23, 
- ULICA BRATOV KNAPIČ parne od 2 do 24, 
- ULICA BRATOV KRALJIČ parne od 2 do 20, 
- ULICA BRATOV MIKLIČ od 1 do 13, 18, 20, 
- ULICA FRANJE KOŠIRJEVE neparne od 2 do 13, 
- ULICA IVANKE KOŽUH parne od 2 do 20, 
- ULICA MANICE KOMANOVE od 1 do 26, neparne od 27 do 41, 
- V DOVJEŽ od 1 do 12, parne od 20 do 28, 
- V KLADEH od 1 do 8, 13, 15, parne od 16 do 40, 
- VIŽMARSKA POT 3, 3/a, 4, 5, 6, 8, 11, 13, parne od 14 do 48, 
- VRTNARSKA CESTA 5, 7, 
- ZEVNIKOVA ULICA od 1 do 8, 10, 12, 
- ŽERJALOVA ULICA 1, parne od 2 do 30.- 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 



1. Svet zavoda 
8. člen 

 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 



 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 



15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Vižmarje Brod na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 



 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje-Brod (Uradni list RS, št. 49/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE VODMAT 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Vodmat (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Vodmat. 
Sedež zavoda: Potrčeva ulica 1, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- BOHORIČEVA ULICA od 1 do 23, parne od 24 do 36, 
- BOLGARSKA ULICA od 1 do 24, 
- GASPARIJEVA ULICA, 
- GRABLOVIČEVA ULICA 1, parne od 6 do 40, 43, 44, 
- HRVATSKI TRG  6, 
- JAPLJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 4/a, neparne od 5 do 21, 
- JENKOVA ULICA od 1 do 16, 18, 
- KOBLARJEVA ULICA 3, 5, 7, 7a, neparne od 9 do 25, 
- KORYTKOVA ULICA 1, 2, 5, 7, 15, od 17 do 26, 28, 29, 30, 32, 34, 
- MALENŠKOVA ULICA 1, 2, 5, 5/a, 7, 9, 11, 
- MOČNIKOVA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 
- NJEGOŠEVA CESTA 4, 6, 6/a, 8, 8/a, 
- OB LJUBLJANICI 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, b, c, 16, 16a, b, 18, 18a, b, 
- POTRČEVA ULICA 1, parne od 2 do 16, 
- POVŠETOVA ULICA neparne od 31 do 35, parne od 38 do 48, 
- SKETOVA ULICA od 1 do 7, 9, 11, 13, 
- ŠLAJMERJEVA ULICA od 1 do 8, 
- ŠMARTINSKA CESTA parne od 2 do 28, 
- ZALOŠKA CESTA od 1 do 11, 14, neparne od 15 do 29. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 



– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 



potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 



 
15. člen 

 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
 
 
 



4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Vodmat na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 
 



IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 



 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat (Uradni list RS, št. 49/97, 83/01 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besed) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne …… 
sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE VRHOVCI 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Vrhovci (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Vrhovci. 
Sedež zavoda: Cesta na Bokalce 1, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AŽMANOVA ULICA parne od 2 do 40, 
- BRDNIKOVA ULICA 2, od 13 do 40, 
- CELARČEVA ULICA 1, 3, 4, 7, 8, od 10 do 18, 20, od 22 do 26, od 30 do 32, 
- CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA parne od 12 do 46, 47, 48, 49, parne od 52 do 78, od -  
   79 do 83, parne od 84 do 96, 97, 100, 116, 137, 137/a, 149, 159, 163, 186, 188, 199, 201,     
   202, 203, 
- CESTA NA BOKALCE od 1 do 51, parne od 52 do 64, 
- CESTA NA BRDO parne od 82 do 112, neparne od 113 do 125, od 127 do 151, parne od –  
   152 do 166,  
- CESTA NA KLJUČ parne od 82 do 98, 
- CESTA NA VRHOVCE od 2 do 54, neparne od 55 do 75, 
- DOBRAJČEVA ULICA 2, 4, 10, 12, 16, 18, 
- GRAMPOVČANOVA ULICA od 2 do 28, neparne od 29 do 57, 
- GRIČ od 1 do 12, neparne od 13 do 19, 24, od 41 do 43, neparne od 45 do 53, 54, 56, 
- KOLAJBOVA ULICA od 1 do 30, 32, 34, 
- KORENINOVA ULICA od 2 do 23, 
- KOZARSKA CESTA 1, 2, neparne od 3 do 27, 
- LAZARJEVA ULICA 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 
- LEGATOVA ULICA od 1 do 26, 
- MLAKE 5, 7, 7/a, 9, 
- NA GRIČU od 1, 1/a, od 3 do 11, 13, 15, 17, 
- NA TEZI 1, 3, 4, 5, 7, 9, parne od 10 do 26, 
- POD JEZOM od 1 do 12, parne od 14 do 20, od 21 do 41, 43, 47, 59, 
- POT V BORŠT 6, 8, 10, 12, 
- POT ZA BRDOM 3, 5, 
- POT ČEZ GMAJNO 2, 3, 5, 7, 13, 17, 21, 27, parne od 34 do 46, 51, parne od 52 do 88, -  
  91, 98, 98/a, 100, 101, 109, 111, 
- SETNIKARJEVA ULICA neparne od 3 do 19, 
- SNOJEVA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
- STANTETOVA ULICA od 1 do 25, 



- ŠKOFOVA ULICA 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
- ŠPANOVA POT od 1 do 6, 8, 10, 
- ŠVAROVA ULICA 1, od 4 do 11, 20, 22, 
- TIRANOVA ULICA 1, parne od 22 do 48, 
- TOMČEVA ULICA od 1 do 8, 
- TRINKOVA ULICA parne od 40 do 76, od 79 do 82, 85, 88, 89, 90, 96, 100, 
- ULICA JOŽETA JAPLJA 13, 16, 16/a, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 
- ULICA RUDOLFA JANEŽIČA 1, 3, 4, 5, 5/a, 8, 
- VREGOVA ULICA 1, 1/a, 3, 4, 5, 6, 7, 7/a, 9, 
- VRHOVCI, C.I 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
- VRHOVCI, C.II 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
- VRHOVCI, C.III od 1 do 15, parne od 16 do 28, 
- VRHOVCI, C.IV od 1 do 9, 11, 
- VRHOVCI, C.IX od 1 do 9, 27, 
- VRHOVCI, C.V od 1 do 9, 11, 
- VRHOVCI, C.VI od 1 do 10, 12, 
- VRHOVCI, C.VIII od 1 do 11, 13, 17, 
- VRHOVCI, C.X od 1 do 29, 31, 32, 34, 36, 
- VRHOVCI, C.XI od 1 do 7, 11, 13/a, 15, 
- VRHOVCI, C.XII od 1 do 9, 11, 11/a, parne od 12 do 26, 
- VRHOVCI, C.XIII od 1 do 12, 
- VRHOVCI, C.XIV od 1 do 8, neparne od 11 do 17, 
- VRHOVCI, C.XIX od 1 do 13, 14, 16, 18, 
- VRHOVCI, C.XV od 1 do 8, 
- VRHOVCI, C.XVI od 1 do 8, 
- VRHOVCI, C.XVII od 1 do 8, parne od 10 do 40, 
- VRHOVCI, C.XVIII od 1 do 7, 9, 
- VRHOVCI, C.XX 1, 3, 5, 
- VRHOVCI, C.XXI neparne od 3 do 21, od 22 do 36, 38, 50, 
- VRHOVCI, C.XXII od 1 do 15, 18, 
- VRHOVCI, C.XXVI od 1 do 16, 
- VRHOVCI, C.XXVIII od 1 do 10, 12, 16, 
- VRHOVCI, C.XXX 1, od 4 do 10, 
- VRHOVCI, C.XXXII od 1 do 5, 7, 9, 
- ZA OPEKARNO 5, 7, 8, 13, 19, 22, 23, 24, 28, 
- ZADNIKARJEVA ULICA 2, 3, 4, 5, od 8 do 12, 14, 16, 
- ŽEJE 2, 6, parne od 10 do 22, 23, 24. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 



Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 



 
11. člen 

 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 



 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 



Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Vrhovci na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 



Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
 
 
 
 
 



XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci (Uradni list RS, št. 52/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE ZADOBROVA 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Zadobrova (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Zadobrova. 
Sedež zavoda: Zadobrovška cesta 35, Ljubljana. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 



• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- ARNIČEVA ULICA neparne od 7 do 31, 
- BERČONOVA POT 2, 4, od 6 do 11, neparne od 15 do 27, 
- CESTA NA BRINOVEC 1, 3, 5, 5/a,b,c, 7, 8, 
- CESTA NA JEŽAH 3, 6, 6/a,b,c,d, 19, 19/a, 21, 22, 24, 24/a, parne od 26 do 38, 
- CESTA NA KOPE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 20, 22, 
- CESTA NA OZARE od 1 do 12, 14, 16, 
- CESTA V PROD 1, 2, 4, 6, 9, od 11 do 14, 
- CESTA V ZAJČJO DOBRAVO 7, 9, parne od 10 do 16, od 17 do 21, 23, 24, 31, 33, 35, 
- CVETLIČNA POT od 2 do 18, neparne od 19 do 29, 
- NOVO POLJE, C. I od 1 do 59, parne od 62 do 76, 
- NOVO POLJE, C. II od 1 do 5, 5/a, 8, 8/a, 9, 9/a, 
- NOVO POLJE, C. III od 1 do 26, 
- NOVO POLJE, C. IV od 1 do 15, parne od 16 do 64, 
- NOVO POLJE, C. IX od 1 do 16, 
- NOVO POLJE, C. V od 1 do 6, 8, 8/a, 10, 
- NOVO POLJE, C. VI 4, 6, 8, 10, 
- NOVO POLJE, C. VII od 1 do 30, neparne od 31 do 139, 
- NOVO POLJE, C. VIII od 1 do 29, 
- NOVO POLJE, C. X od 1 do 26, neparne od 27 do 77, 77/a, 
- NOVO POLJE, C. XI od 1 do 23, 25, 25/a, 27, 
- NOVO POLJE, C. XII od 1 do 15, 17, 
- NOVO POLJE, C. XIII od 1 do 23, 25, 27, 29, 31, 31/a, 
- NOVO POLJE, C. XIV od 1 do 8, neparne od 9 do 31, 
- NOVO POLJE, C. XIX od 1 do 14, 
- NOVO POLJE, C. XV od 1 do 6, neparne od 7 do 39, 
- NOVO POLJE, C. XVI od 1 do 24, 26, 
- NOVO POLJE, C. XVII od 1 do 14, 
- NOVO POLJE, C. XVIII od 1 do 9, 
- NOVO POLJE, C. XXI od 1 do 13, 
- NOVO POLJE, C. XXIII 2, 3, 3/a,b, 4, 5, 



- POLJE. 475, 
- SNEBRSKA CESTA od 1 do 19, parne od 20 do 24, 25, 26, 26/a,b, 27, 28/a, 29, 29/a,  
  parne od 30 do 98, 98/a, 99, 99/a, od 100 do 104, 106, 109, 110, 111, od 113 do 118,  
  118/a, parne od 120 do 126, 127, 127/a,b,c, 128, 128/b, od 130 do 134, parne od 136 do  
  172, 
- SNEBRSKO NABREŽJE od 1 do 80, 
- SONČNA POT 11, 14, 15, 17, 18, 19, 35, 60, 
- ŠMARTINSKA CESTA 218/a,b,c, parne od 220 do 238, 238/a, od 239 do 255, neparne od  
  259 do 293, 
- TRBEŽE 1, 3, 5, 6, 8, 10, 
- ZADOBROVŠKA CESTA neparne od 11 do 21, od 22 do 36, 38, 40, 40/a, neparne od 49  
  do 67, od 68 do 78, parne od 80 do 96, 97, 99, 101, 
- ZDEŠARJEVA CESTA od 1 do 20, parne od 22 do 28. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 
VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 



– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 



 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 

17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 
 
 
 



19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
3. Strokovni organi 

 
20. člen 

 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Zadobrova na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 



Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 



Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zadobrova (Uradni list RS, št. 52/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana

    Zoran Janković l.r.  
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …seji dne 
…… sprejel 

 
 

O D L O K 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE ZALOG 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: 
ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno šolo Zalog (v nadaljevanju: zavod). 
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
II. IME IN SEDEŽ 
 

2. člen 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Zalog. 
Sedež zavoda: Cerutova ulica 7, Ljubljana. 
V okviru zavod se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Zaloška cesta 
220. 
 
III. PEČAT ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat 
vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.    
  
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi 
delavce, ki so zanje odgovorni. 
 
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z zakonom.  
 

5. člen 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
• P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 



• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/56.290 Druga oskrba z jedmi 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58/190 Drugo založništvo 
• L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                   rekreacije  
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
                   umetnosti 
• P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/91.011 Dejavnost knjižnic 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 
V. ŠOLSKI OKOLIŠ 

6. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki 
obsega naslednje ulice in hišne številke: 
 
- AGROKOMBINATSKA CESTA od 1 do 10, neparne od 11 do 25, od 28 do 31, parne od 32  
  do 60, 43, 59, od 61 do 63, parne od 64 do 84, 
- CERUTOVA ULICA 5, 6, neparne od 7 do 23, 
- CESTA ŠPANSKIH BORCEV 1, 1/b, 
- DELAVSKA ULICA od 1 do 22, 24, 
- FANI GRUMOVE ULICA 4, 6, 7, od 9 do 18, 20, 21, od 23 do 26, 28, 
- GABROV TRG od 1 do 34, 
- HLADILNIŠKA POT od 1 do 26, 28, 31, 35, 38, 
- KAŠELJSKA CESTA od 1 do 4, 7, 10, 10/a, b, 12, 12/a, d, od 15 do 20, neparne od 21 do  
  29, od 30 do 34, 36, 38, 39, 39/a, od 40 do 61, 63, 
- KEKČEVA ULICA od 1 do 21, parne od 22 do 32, 
- KRIVA POT od 9 do 40, 51, 51/a, 
- LOVSKA ULICA od 1 do 18, neparne od 19 do 33, 
- NAHTIGALOVA ULICA od 1 do 21, parne od 22 do 30, 
- POD DEBNIM VRHOM neparne od 1 do 9, 10, 10/a, neparne od 11 do 19, 19/a, 
- POT NA HREŠE od 1 do 19, neparne od 25 do 29, 29/a, b, c, d, e, g, 
- POT NA LABAR neparne od 1 do 9, 10, 10/a, neparne od 11 do 49 , 
- POT V MEJAH od 1 do 8, neparne od 9 do 17, 
- POT V ZELENI GAJ od 1 do 15, neparne od 17 do 27, od 28 do 30, 33, 35, 37, 38, 
- PODGRAD – CESTA V KRESNICE 6, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 30, 40, 44, 48, 50, 54, 58, 70,  
  73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 88, 100, 
- PODGRAD – PODGRAJSKA CESTA neparne od 1 do 15, 2, 4, 6, 8, 
- ROSNA POT od 1 do 7, 
- ŠPORTNA ULICA od 1 do 20, 22, 
- VAŠKA POT 1, 1/a, parne od 2 do 10, 15, 16, 16/a, b, 18, 18/a, od 20 do 36, 39, 40, 45, 
- ZALOŠKA CESTA parne od 206 do 238, neparne od 259 do 305. 
 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 



VI. ORGANI ZAVODA 
 

7. člen 
 
Organi zavoda so: 
– svet zavoda, 
– ravnatelj, 
– strokovni organi, 
– svet staršev. 
 
1. Svet zavoda 

8. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje 
letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
 
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo: 
– trije predstavniki ustanovitelja, 
– trije predstavniki delavcev zavoda, 
– trije predstavniki staršev. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno 
s svojimi akti. 
 
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, 
določenim s tem odlokom. 
 

9. člen 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan oziroma izvoljen, če: 
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda, 
– je odpoklican ali razrešen, 
– odstopi, 
– umre. 
 
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku. 
 
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. 
 
Ko svet zavoda 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 zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe 
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat. 
 

10. člen 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in 
najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 
 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 
 

11. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci 
zavoda in reprezentativni sindikat.  
 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od 
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 
 
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja. 
 

12. člen 
 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 
lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev in določi dan predčasnih volitev.  
 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda. 
 

13. člen 
 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 



Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 
objavi v roku 5 dni od dneva volitev. 
 

14. člen 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda. 
 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta 
zavoda. 
 

15. člen 
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne 
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo 
reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic. 
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
delavcev zavoda. 
 

16. člen 
 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Voli se z glasovnicami.  
 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda 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 člane sveta 
zavoda, za katere se želi glasovati. 
 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.  
 
Za člane sveta zavoda 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 zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega 
števila glasov. 
 
 



17. člen 
 
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta 
staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, 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. 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 zavoda, za katerega se predlaga 
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan. 
 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
razrešitvijo strinja ali ne. 
 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z 
večino glasov vseh članov sveta staršev. 
 
2. Ravnatelj 
 

18. člen 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 
 
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. 
 

19. člen 
 
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko  
imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.  
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča 
v njegovi odsotnosti.   
 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 
času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda. 
 
 
 
 



3. Strokovni organi 
 

20. člen 
 
Strokovni organi zavoda so: 
– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razrednik, 
– strokovni aktivi. 
 
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in 
pravila zavoda. 
 
4. Svet staršev 
 

21. člen 
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega 
predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta 
staršev določajo zakon in pravila zavoda. 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 

 
22. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno 
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala Osnovna šola Zalog na dan 31. decembra 2007.  
 
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru 
evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. 
 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem 
odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. 
 
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v 
uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

23. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
 
 



VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN 
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
 

24. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,  investicijsko 
vzdrževanje in investicije,po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj 
zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se 
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

25. člen 
 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih 
dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem 
ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

26. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, 
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
– vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, 
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, 
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v 

statistične namene. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
XI. JAVNOST DELA 
 

27. člen 
Delo zavoda je javno. 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne 



morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj 
oziroma predsednik organa. 
 
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti. 
 
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

28. člen 
 
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda. 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa 
zakon. 
 
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom 
določeno, da jih sprejme ravnatelj. 
 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta 
zavoda.  

30. člen 

Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zalog (Uradni list RS, št. 52/97 in 35/05). 
 

32. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
Št. …/2008 
Ljubljana, dne  … 2008. 

Župan 
Mestne občine Ljubljana
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