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PREDLOG 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/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. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A,  36/08, 
58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Domžale na ___seji 
dne ____ in Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ seji dne ____ sprejel 
 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Dragomelj 
 

 
1. člen 

 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (Uradni 
list RS, št. 25/06, 51/07 in Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/06, 8/07) se 5. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 
»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, 
- J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, 
- 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.« 
 
 

2. člen 
 
V drugi alineji tretjega odstavka 9. člena se beseda »tri« nadomesti z besedo »pet«. 
 
 

3. člen 
 
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred 
izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev. 
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4. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine Domžale ter 
začne veljati naslednji dan po zadnji objavi. 
 
 
 
 
Številka:       Številka:    
 
Domžale, dne       Ljubljana, dne    
    

 
 

         Župan                       Župan 
Občine  Domžale                   Mestne občine Ljubljana   
   Toni  Dragar             Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 

 
 

PRAVNI TEMELJ 
 
Pravni temelj za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj je: 
 

- 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), ki določa, da se za opravljanje javne službe ustanovijo javni zavodi, da 
javne zavode ustanovijo rpublika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene osebe ter 
da so lahko soustanovitelji javnega zavoda tudi druge pravne in fizične osebe; 

- prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A,  36/08, 58/09, 
64/09 - popr. in 65/09 - popr.),  ki določa, da javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna 
skupnost oziroma država; 

- 20. člen Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo)  in  

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besediloi), ki določa, da ima Mestni svet Mestne občine Ljubljana med ostalimi 
pristojnostmi tudi pristojnost, da sprejema statut, odloke in druge akte MOL ter da izvaja 
ustanoviteljske pravice do zavodov.  

 
Mestna občina Ljubljana in Občina Domžale sta ustanoviteljici vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Dragomelj in skladno z zakonom izvršujeta utanoviteljske pravice in obveznosti ter predlagata 
spremembo ustanovitvenega akta OŠ Dragomelj  v delu, ki določa dejavnosti zavoda ter v delu, ki določa 
sestavo sveta azvoda skladno s spremembami zakonodaje. 
 
 
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. 58/09, nadaljevanju: ZOFVI-H), ki je pričel veljati 11.8.2009, je v spremenjenem 46. 
členu določil, da svet javne osnovne oziroma glasbene šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 
predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.  
 
Do spremembe ZOFVI-H je bil svet javne osnovne  šole sestavljen iz treh predstavniki delavcev, s 
spremembo pa se je število povečalo na pet predstavnikov delavcev v svetu zavoda. ZOFVI-H v 
prehodnih in končnih določbah določa, da morajo ustanovitelji javnih šol uskladiti akte o ustanovitvi s 
spremenjenimi določbami zakona v roku enega leta po uveljavitvi zakona.  
 
Ne glede na to določbo, se neposredno na podlagi ZOFVI-H v svet javne šole, v katerem imajo delavci tri 
predstavnike, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita še dva predstavnika 
delavcev. Sveti javnih šol nadaljujejo svoje delo do poteka mandata. Na tej podlagi je potrebno opraviti 
uskladitev sestave sveta zavoda navedenih javnih zavodov s spremembami ZOFVI-H. 
 
Zaradi nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07, 17/08), ki je uvedla 
novo standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju: SKD) in v 9. členu določila, da morajo enote 
poslovnega registra opraviti prevedbo dejavnosti po SKD ob prvi spremembi aktov o ustanovitvi, se 
predlaga tudi uskladitev dejavnosti v skladu z navedeno Uredbo.  
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OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
 
Stanje kot je navedeno v prejšni točki obrazložitve je posledica spremenjene zakonodaje, zato je potrebno 
uskladiti ustanovitveni akt OŠ Dragomelj. 
 
 
POGLAVITNE REŠITVE 
Predlagamo dejavnost OŠ Dragomelj, ki pomeni uskladitev dejavnosti z novo standardno klasifikacijo 
dejavnosti .  
 
Zakonsko je določen rok za izvolitev dveh novih predstavnikov delavcev v svetu zavoda in sicer  z 
ZOFVI-H, tako, da se nova predstavnika izvolita najkasneje do 11.02.2010. Glede na to, da so v vseh 
zavodih že izvolili dodatna predstavnika delavcev zavoda v svet zavoda, v predlagane spremembe in 
dopolnitve odloka dodajamo določbo, da dodatnima predstavnikoma delavcev zavoda mandat poteče s 
potekom mandata predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda.  
 
 
FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA 
Finančnih posledic zaradi sprejetja predlaganega akta za občini ustanoviteljici ni.  
 
 
HITRI POSTOPEK 
Skladno z določilom prve alineje tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana se predlaga sprejem akta po hitrem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe akta. 
 
Pripravila: 
Nina Markoli, univ. dipl. prav. 

 
 
 
         NAČELNICA 

Marija FABČIČ 
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25 Uradni list RS, ~t. 25/2006 z dne 9. 3. 2006 

1045. Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj, Stran 2706. 

Na podlagi 3. t1ena Zakona 0 zavadih (Uradni list RS, ~t. 12/91, 4511/94 - adl. US, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), prvega 
odstavka 41. t1ena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, ~t. 98/05 - preei~no 
besedilo) ter 20. elena Statuta ObCine Domzale (Uradni vestnik Obcine Domzsle, ~t. 16/04 - preCi~eeno besedilo) in 27. 
clena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, ~t. 26/01 in 28101) sta ObCinski svet ObCine Dornzale na 32. seji 
dne 15. 2. 2006 in Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na 44. izredni seji dne 30. 1. 2006 sprejela 

ODLOK
 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole
 

Dragomelj
 

I, SPLOSNE DOLOCBE 

1. clen 

Stem odlokom ObCina Dornzale, s sedezem Ljubljanska casta 69, DOrnZale, in Mesta obeina Ljubljana, s sedezem 
Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanoviteljici), ustanavljata na podroeju osnovnega ~olstva javni vzgojno
izobrazevalni zavod Osnovna sota Dragomelj (v nadaljevanju: zavod). 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvr~ujeta ObCinski svet ObCine Domzale in Mestni svet Mestne obeine Ljubljana, 
razen tistih, kijih na podlagi akta 0 ustanovitvi izvr~uje skupni organ ustanoviteljic. 

II. IME IN SEDEZ ZAVODA 

2. clen 

Ime zavoda je: Osnovna sola Dragomelj. 

Sedez zavoda je v Dragomlju 180, Domzale. 

III. PECAT ZAVODA 

3. clen 

Zavod ima pecat okrogle oblike s premerom 35 mm in pecat s premerom 20 mm. Pecat vsebuje ime in sedez zavoda. 

http://www.uradni-Iist.si/1/content?id=72183 1.2.2010 
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Sredi peeata je grb Republike Siovenije. 

4. clen 

Stevilo posameznih pecatov, njihovo uporabo, nacin varovanja in unitevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni, doloti 
ravnatelj zavoda. 

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 

5. clen 

Dejavnosti zavoda so:
 

- M/80.102 Osnovnosclsko splosno izobrazevanje,
 

- M/80.422 Drugo izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
 

- G/52.471 Dejavnost knjigam,
 

- H/55.510 Dejavnost menz,
 

- H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
 

- 1/60.230Drugi kopenski potni~ki promet,
 

- K/70.320 Upravljanje z nepremitninami za platilo ali po pogodbi,
 

- K/72.600 Druge ratunalni~ke dejavnosti,
 

- K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
 

- 0/92.610 Obratovanje ~portnih objektov. 

6. clen 

Zavod opravlja javno sluzbo, ki obsega javno veljavni izobrazevalni program, ki je sprejet na natin in po postopku, 
dolotenem z zakonom. 

V. AOLSKI OKOLIA 

7. clen 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnosolskeqa izobrazevanja za ~olskj okoli~. ki obsega obrnoqa naselij:
 

- Bi~te,
 

- Dragomelj,
 

-Mala Loka,
 

- P~ata,
 

- Sentpavel pri Domzalah, 

http://www.uradni-list.si/l/content?id=72183 1.2.2010 
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- ~entjakob ob Savi,
 

- Podgorica pri Cmue:ah.
 

VI. ORGANI 2AVODA 

8. clen 

Organi zavoda so:
 

- svet zavoda,
 

- ravnatelj,
 

- strokovni organi,
 

- svet starsev,
 

1. Svet zavoda 

9. elen 

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
 

Svet zavoda poleg nalog, dolocenih z zakonom in drugimi predpisi, pot~uje letno poro~i1o zavoda in opravlja druge
 
naloge, dolocene stem odlokom, ter naloge, za katere ni pooblaseen drug organ zavoda. 

Svet zavoda sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanoviteljic, 

- pet predstavnikov delavcev zavoda, 

- trije predstavniki starsev. 

Predstavnike ustanoviteljic imenujeta in razresujeta sveta ustanoviteljic skladno s svojimi akti, in sicer tako, da 
imenujeta Obdnski svet Obdne Domzale in Meslni svet Mestne obelne Ljubljana vsak po enega, treljega predstavnika pa 
imenujeta izmeniblo vsak za eno mandatno dobo. Tretjega predslavnika ustanoviteljic za prvo mandatno dobo imenuje 
Ob~inski svet Ob~ne Domzale. 

Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpoklicejo po postopku dolooonim stem odlokom. 

Predstavnike starsev v svet zavoda volijo in razresuie]o starsl na svetu starsev po postopku, doloeenlm stem odlokom. 

10. clen 

Ciani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za ~tiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni najve~ 
dvakrat zaporedoma. 

Clanu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, 
00: 

- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
 

- je odpoklican ali razresen,
 

-odstopi,
 

http://www.uradni-list.si/l/content?id=72183 1.2.2010 
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- umre.
 

Predstavniku starsev preneha mandat, ko preneha status ueenca njegovemu otroku.
 

Odstop ~na sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo ~ana sveta oodstopu.
 

Ko svet zavoda ugotovi. da je ~anu sveta prenehal mandat, 0 tern takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma
 
izvolitev novega elana. Ce je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve 0 
prenehanju mandata razpise nadomestne volitve. 

Ce ~anu sveta zavoda predeasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov ~an 
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen clan, kateremu je prenehal mandat. 

11. clen 

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

Svet zavoda razplse volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najvee 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom 0 razpisu volitev 
mora biti dolocen dan volitev in stevilo elanov sveta, ki se volijo. 

Sklep 0 razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. 

S sklepom 0 razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva elana 
ter njuna namestnika. Ciani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za ~ane sveta zavoda. 

12. clen 

Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomofnika ravnatelja. 

Pravico predlagati kandidate za ~ana sveta zavoda imajo uCiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni 
sindikat. 

Predlogi kandidatov za ~ane sveta zavoda, ki se predlotijo volilni komisiji v 21 dneh ad dneva objave sklepa 0 razpisu 
volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s prilozenimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov. 

13. clen 

Glasovanje na voliseu vodi volilna komisija. 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko doloci, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi moznost predeasnih volitev in doloei dan predeasnih volitev. 

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko 
kandidatov se voli. VOIi se tako, da sa obkrozjo zaporedne stevilke pred imeni tistih kandidatov, za katere se teli 
glasovati. 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogo~ ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, ~ je volivec glasoval za vee kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 

Volitve so veljavne, ~ se jih je udeletila vee kot polovica delavcev zavoda. 

14. clen 

http://www.uradni-Iist.silllcontent?id=72183 1.2.2010 
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Izvoljenih je toliko kandidatov za ~ane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer tisti, ki so 
dobili najvetje ~tevilo glasov. Ce sta dva ali vec kandidatov za tlana sveta zavada dobila enako stevilo glasov, je iZvOljenl 

tisti, ki ima daljso delovno dobo v zavodu. 

Volilna komisija sestavi zapisnik 0 poteku volitev in izdela poroCilo0 rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva 
volitev. 

15. clen 

Svet zavada se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega 
dneva zaene teCi mandat ~anom sveta zavoda. 

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi sklite ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
clanov sveta. Prvo sejo svet zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejsi novoizvoljeni oziroma novo 
imenovani ~an sveta zavoda. 

16. clen 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se zacne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev 
zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, ee gre za ~ana sveta, ki ga je kandidiral ta 
sindikat. 

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevi za odpoklic, ki jo predlofijo delavci, morajo biti 
prilozeni podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. 

Zahteva se predloii volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. 

Ce volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpise glasovanje 0 odpoklicu predstavnika delavcev v 
svetu zavoda in doloci dan glasovanja. 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, ce je za odpoklic glasovala vecina delavcev zavoda. 

17. clen 

Predstavnike starsev v svet zavoda izvoli svet starsev z Iiste kandidatov, ki jo sam oblikuje. 

Kandidata za ~ana sveta zavoda lahko predlaga vsak Cian sveta starsev, Predlogu kandidatov za clane sveta zavoda 
morajo biti prilozene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 

18. clen 

Voli se z glasovnicami. 

Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za clana sveta zavoda po abecednem redu priimkov, stevilo kandidatov. 
ki se jih voli, ter navodilo 0 naCinuglasovanja. 

Voli se tako, da se obkroiijo zaporedne ~tevilke pred imeni kandidatov za clana sveta zavoda, za katere se ieli 
glasovati. 

19. clen 
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Volitve so veljavne, ce se jih je udelezila ve~ kot polovica vseh ~Ianov sveta starsev. 

za ~lalJa sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili najve~je stevilo glasov. 

Ce sta dva ali ve~ kandidatov dobila enako ~tevilo glasov, je izvoljen tisti kandldat, ki ima otroka v nizjem razredu. Ce 
niti na ta naeln ni mogoce ugotoviti, kdo je izvoljen za ~Iana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed 
kandidatov ne prejme najve~jega stevlla glasov. 

20. ~Ien 

Postopek za razresitev predstavnika starsev v svetu zavoda se zaa,e na predlog ~Iana sveta starsev ali na predlog 
starsev posameznega oddelka zavoda, ki ga starsl sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z ve~no glasov starsev, 
navzocih na roditeljskem sestanku. Star~i lahko veljavno sklepajo, reje na roditeljskem sestanku prisotna vecina starsev 
oddelka. 

Predlog za razresltev mora vsebovati obrazlofitev, v kateri so navedeni razlogi za razresitev. Predlog mora biti podan v 
pisni obliki. 

21. ~Ien 

Predlog za razresltev se po~lje svetu starsev. Ce predlog ne vsebuje razlogov za razreSitev, ga predsednik sveta 
starsev vrne predlagatelju v dopolnitev. 

Predlog za razresnev se uvrsti na sejo sveta starsev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega 
predloga za razresitev, Ce je popoln predlog za razresitev prejet v casu poletnih poCitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od 
zacetka solskega leta. 

Predlog za razresitev mora biti vroeen ~Ianu sveta zavoda, za kateregase predlaga razreSitev, najmanj 8 dni pred sejo 
sveta starsev, na kate'; bo obravnavan. 

Clan sveta zavoda, za katerega se predlaga razresitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razresitvijo strinja ali ne. 

22. ~Ien 

Po koncanl obravnavi predloga za razresitev sprejme svet starsev odlo~itev 0 predlogu z ve~no glasov vseh ~Ianov 
sveta starsev. 

2. Ravnatelj 

23. ~Ien 

Ravnatelj je pedagoski 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 dele zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 

Ravnatelja imenuje in razresuje svet zavoda po postopku, dotocenlmz zakonom. 

24. ~Ien 
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V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomoCnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju 
poslovodnih in pedagoskih nalog. 

Pornoenik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomesca v njegovi odsotnosti. 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeseanle v casu odsotnosti pisno 
pooblasti tudi druge delavce zavoda. 

3. Strokovni organi 

25. clen 

Strokovni organi zavoda so: 

- uCiteljskizbor, 

- oddelcni uciteljski zbor, 

- razrednik, 

- strokovni aktivi. 

4. Svet stariev 

26. clen 

Za organizirano uresnil::evanje interesa starsev se v zavodu oblikuje svet starsev. 

Svet starsev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. ki ga starsi izvolijo na roditeljskem 
sestanku oddelka. 

VII. SREDSTVA ZA DELO 

27. clen 

Ustanoviteljici dajeta v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, del poslovne stavbe, ki 
obsega prostore osnovne sole s telovadnico in pripadajol::im delom notranjih in zunanjih povrsio, ki stojijo na zemljiMih, 
pare. st. 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 60/3, vi. st. 471 in pare. st. 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, vI. st. 464, vse k.o. Dragomelj. 

Ustanoviteljici dajeta zavodu v upravljanje tudi opremo, potrebno za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod 
ustanovljen, v obsegu, dolocenem v popisu opreme. 

Premozenje iz prvega in drugega odstavka tega I::lena, ki ga ustanoviteljiei dajeta zavodu v upravljanje za opravljanje 
dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanoviteljie. 

Solastnisko razmerje in druge medsebojne praviee, obveznosti in odgovornosti bosta ustanoviteljiei uredili s posebno 
pogodbo. 

Medsebojna razmerja med ustanoviteljicama in zavodom v zvezi s prenosom premozenja, ki ga ustanoviteljici dajeta v 
upravljanju zavodu, se uredijo s posebno pogodbo. 

lavod je dolzan uporabljati in upravljati premofenje ustanoviteljie s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

lavod je odgovoren ustanoviteljieam za upravljanje s premofenjem, danim v upravljanje. 
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28. clen 

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev drZavnega proraeuna, sredstev ustanoviteljic, prispevkov ucencev, 
skladno z veljavnimi predpisi, s prodajo storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z 
zakonom. 

VIII. NACIN RAZPOLAGANJA S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKIIN NACIN KRITJA PRIMANJKWAJA 
SREDSTEV ZA DELO 

29. clen 

Presezek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem 
vzgoje in izobraievanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu stem odlokom, se uporabljajo za pla~i1o 
materialnih stroskov, investicijsko vzdrZevanje in investicije. po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za place, 

V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki sta jih v skladu z veljavno zakonodajo dol~ni 

zagotavljati ustanoviteljici, se na~in kritja tega primanjkljaja dolocl v soglasju z ustanoviteljicama. 

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTIIN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

30. clen 

Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru 
dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. 

Z8vod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremlenlrn premozenjem ustanoviteljic, ki ga ima v 
upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premozenje obremenjuje. 

Z8vod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerim lahko razpolaga. 

Vsaka ustanoviteljica sama odgovarja za svoje pogodbene obveznosti, ki jih ima do zavoda. 

Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod, 
vsaka do visine svojega ustanoviteljskega deleza, 

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITEWICAMA IN ZAVODOM 

31. clen 

Ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 

- ugotavljata skladnost planov in programov dela zavoda 5 plani in programi ustanoviteljic, 

- spremljata in nadzirata namenskost in gospodarnost porabe sredstev, 

- odlocata 0 statusnih spremembah zavoda, 

- dajeta soglasje k spremembam ali razsiritvi dejavnosti, 

- opravljata druge zadeve v skladu 5 tem odlokom in drugimi predpisi. 

Z8vod je dolzan ustanoviteljicama: 
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- vsako leta predloiiti letno porocllo in letni delovni nacrt,
 

- vsako leta porocef °izvajanju letnega delovnega naerta in razvoju zavoda,
 

- na zahtevo pristojnih organov obCinske oziroma mestne uprave ustanoviteljic predloiiti nacrt investicijskega
 
vzdrtevanja ter upravljanja z nepremicninaml,
 

- po potrebi posredovati podatke. potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statlstlene namene.
 

XI. JAVNOST DELA 

32. clen 

Delo zavoda je javno.
 

Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporocili starsern in javnosti.
 

Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobratevalnem delu stsrsl, novinarji in drugi predstavniki
 
javnosti ne morejo prisostvovati, razen ko je to doloeeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj to dovoli. 

o delu zavoda obvesca javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti. 

XII. SPLO~NI AKTI ZAVODA 

33. clen 

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

Zavod ima lahko tudi druge splosne akte, s katerimi ureja druge zadeve, ee tako coloca zakon. 

Pravila in druge splosne akte zavoda sprejema svet zavoda, razen splosnih aktov, za katere je z zakonom doloeeno. 
da jih sprejme ravnatelj. 

XIV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

34. clen 

Za cas do imenovanja ravnatelja zavoda v skladu z veljavnimi predpisi se imenuje vr~ilec dolznostl ravnatelja zavoda, 
ki je poobiaseen, da pod nadzorstvom ustanoviteljic opravi vse potrebno za nemoten zacetek dela zavoda. 

Vr~ilca dolznosti ravnatelja imenuje skupni organ. 

35. clen 

zavod zacne delovati s 1. 9. 2006. 

36. clen 
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Z dnem zacetka delovanja zavoda zavod v skladu z veljavnimi predpisi prevzarne vse delavce podruznible &>Ie 
Dragomelj in podruznlce sole Sentjakob ob Savi ter morebitne presetne delavce, ki so zaposleni v Osnovni ~oli Venclja 
Perka Domzale in Osnovni soli Dol pri Ljubljani, ki postanejo presezni izkljueno zaradi sprememb &>Iskih okolisev teh sol. 

37. ~Ien 

Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu stem odlokom v treh mesecih od dneva zaeetka delovanja zavoda. 

Svet zavoda mora imenovati ravnatelja zavoda v treh mesecih od svojega konstituiranja. 

38. ~Ien 

Do zaeetka delovanja zavoda se vpisujejo otroci v prvi razred v tisti osnovni soli, v katere solski okolis sodijo pred 
uveljavitvijo tega odloka. 

39. ~Ien 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in Uradnem vestniku Obtine Domfale, in zaene veljati osmi 
dan po zadnji objavi, razen dolotbe 7. tlena tega odloka, ki se uporablja od 1.9.2006 dalje. 

St. 01302-2106 

Domzale, dne 15. februarja 2006 

tupanja
 
Obane Domzale
 

Cveta Zalokar Orazem I.r.
 

Sifra: 603-44/05-21 

ljubljana, 30. januarja 2006 

tupanja
 
Mestne obtine Ljubljana
 

Danica Simsit I.r.
 

Navm 
« Nazaj 
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