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ZADEVA:   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 
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PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 
                                                   predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
 
 
NASLOV:  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega   
                 vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj s  
                                                    predlogom za sprejem po hitrem postopku 
   
 
POROČEVALKI:  Po pooblastilu župana Marija Fabčič, vodja službe za predšolsko 
                                                   vzgojo 
                                                   Nina Markoli, višja svetovalka 
 
PRISTOJNO DELOVNO Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje 
TELO: 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj sprejme 
po hitrem postopku. 

 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj. 
 
 

 
 

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

Priloge: 
- Predlog akta z obrazložitvijo 

      - Odlok o ustanovitvi o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne  
            šole Dragomelj 

                                                                                           



 
                                    
                               
                                                          
PREDLOG                                                                        

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 - prečiščeno besedilo in 129/06) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04 - prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sta Občinski svet Občine Domžale na ___seji dne 
____ in Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ izredni seji dne ____ sprejela 
 
 
 

O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj 
 
 

1. člen 
 
 V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj 
(Uradni list RS, št. 25/06 in Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/06) se v 9. členu v drugi alinei 
tretjega odstavka beseda »pet« nadomesti z besedo »tri«. 

 
  

2. člen 
 
 Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z  Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 - prečiščeno besedilo in 129/06) ter s tem odlokom v roku 
treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane 
sveta zavoda. 
 
  
 

3. člen 
 
 
 Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine 
Domžale ter začne veljati naslednji dan po zadnji objavi. 
 
 
Št.                     Št. 
Domžale, dne ……                  Ljubljana, dne ….. 
 
 
       Župan          Župan   
 
 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
I. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/I/94- odl. US, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 - prečiščeno besedilo) ter 20. člen 
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04 - prečiščeno besedilo) in 27. člen 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01).  
 
Mestna občina Ljubljana in Občina Domžale sta ustanoviteljici OŠ Dragomelj in skladno z zakonom 
izvršujeta ustanoviteljske pravice in obveznosti ter predlagata spremembo ustanovitvenega akta OŠ 
Dragomelj v delu, kjer določa sestavo sveta zavoda skladno s spremembami, ki jih določa področna 
zakonodaja.   
 
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 129/06), ki je začel veljati dne 27.12.2006, v 2. členu določa spremembo sestave 
sveta in sicer število posameznih članov sveta, tako, da svet zavoda namesto dosedanjih 5 članov 
predstavnikov delavcev zavoda sestavljajo trije predstavniki delavcev zavoda. Zaradi prej navedene 
spremembe zakona, je potrebno uskladiti ustanovitvene akte osnovnih šol.  V tej noveli zakona je v 
prehodnih določbah določen 18 mesečni rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in oblikovanje svetov 
zavodov v primerih poteka mandata svetu zavoda pred uskladitvijo akta o ustanovitvi. Vprašanja 
oblikovanja sveta novoustanovljenih zavodov, pa ta novela zakona ni uredila. Svet OŠ Dragomelj je 
bil konstituiran dne 8.3.2007 v 11 članski sestavi, torej po uveljavitvi novele ZOFVI, tako, da sestava 
sveta zavoda ni v skladu  z veljavnim  ZOFVI.   
 
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
Stanje kot je navedeno v prejšnji točki obrazložitve je v svojem Obvestilu št. 20102-66/2007 z dne 
20.4.2007 ugotovil Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport in ustanoviteljicama skladno z 
določilom 8. točke 14. b točke Zakona o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 114/2005) naložil, da  z 
ustreznimi ukrepi odpravita zgoraj navedene nepravilnosti. 
 
IV. POGLAVITNE REŠITVE 
 
S predlaganim aktom ustanoviteljici izpolnjujeta zakonsko opredeljene obveznosti in usklajujeta 
ustanovitveni akt z zakonom. 
 
V. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA 
Finančnih posledic zaradi sprejetja predlaganega akta za občini ustanoviteljici ni. 
 
Skladno z določilom prve in četrte alineje četrtega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana se predlaga sprejem akta po hitrem postopku, ker bi v primeru sprejema tega 
akta po rednem postopku lahko nastale težko popravljive posledice ter zato, ker gre za manj zahtevne 
spremembe akta.  
 
Pripravila: 
Nina MARKOLI, univ. dipl.prav. 



 
 

                PO POOBLASTILU ŽUPANA  
                    Marija FABČIČ 

                                                                                             Vodja službe za predšolsko vzgojo 


