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Številka: 603-217/2020-1 

Datum:   9. 6. 2020 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

ZADEVA:   Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine  

                                                   Ljubljana 

PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

                                                   Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

ZUNANJI  

STROKOVNJAK:                  / 

 

NASLOV:               a) Predlog Sklepa o pripojitvi  javnega vzgojno-izobraževalnega  

zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu  

zavodu Osnovni šoli Kolezija  in prenehanju kot samostojne 

pravne osebe 

                          b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

     Kolezija s predlogom za hitri postopek 

                                           

POROČEVALKI:  Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in  

                                                    izobraževanje                             

                                                    dr. Maja Gojković, vodja Odseka za izobraževanje  

    Nina Markoli, višja svetovalka I  

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:  Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

 

PREDLOGI  SKLEPOV: 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pripojitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-

izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne 

osebe. 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Kolezija  sprejme po hitrem postopku. 

3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Kolezija. 

 

                                                                                     Župan     

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković     

Priloge: 

– predlog sklepa  z obrazložitvijo 

– predlog odloka  z obrazložitvijo 

– neuradno prečiščeno besedilo odloka, ki se spreminja,  

   s prikazom predlaganih sprememb in dopolnitev 
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                             PREDLOG tč. a) 

 

Na podlagi  51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), 41. in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 27. člena Statuta 

Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana na …seji dne …… sprejel 

 

        S K L E P  

o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno- 

izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe  

 

1. člen 

 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Bičevje, s sedežem v Ljubljani, Splitska ulica 13, ki 

ga je Mestna občina Ljubljana ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Bičevje (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10), se s 1. avgustom 2020 pripoji k 

javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Kolezija, ki ga je Mestna občina Ljubljana 

ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kolezija 

(Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10). 

 

Osnovna šola Bičevje s pripojitvijo iz prejšnjega odstavka preneha obstajati kot samostojna pravna 

oseba. Njen pravni naslednik je Osnovna šola Kolezija. 

 

2. člen 

 

Z dnem pripojitve iz prvega odstavka prejšnjega člena: 

 

– šolski okoliš Osnovne šole Bičevje postane šolski okoliš Osnovne šole Kolezija tako, da se v Odloku 

   o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija ustrezno dopolni  

   določba, ki določa šolski okoliš Osnovne šole Kolezija; 

 

– učenci, ki so vpisani v Osnovno šolo Bičevje, nadaljujejo izobraževanje v Osnovni šoli Kolezija; 

 

– Osnovna šola Kolezija prevzame vse delavce, ki imajo na dan 31. julija 2020 sklenjeno delovno  

   razmerje v Osnovni šoli Bičevje, ne prevzame pa ravnatelja Osnovne šole Bičevje, ki mu s  

   pripojitvijo preneha mandat; 

 

– pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci pri dosedanjem 

   delodajalcu Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, preidejo na Osnovno šolo Kolezija,   

   delodajalca prevzemnika, razen tistih, ki se nanašajo na delovno mesto ravnatelja; 

 

– Osnovna šola Kolezija kot pravni naslednik prevzame vse pravice in obveznosti Osnovne šole  

   Bičevje; 

 

– Osnovna šola Kolezija prevzame vsa finančna sredstva, vse premično in nepremično stvarno  

   premoženje v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ga je do dneva pripojitve uporabljala oziroma   

   upravljala Osnovna šola Bičevje, in druga sredstva v lasti, uporabi in upravljanju Osnovne šole   

   Bičevje, kot tudi vse njeno dokumentarno in arhivsko gradivo; 
 

– ravnateljica Osnovne šole Kolezija nadaljuje delo ravnateljice te šole do izteka mandata, za katerega  

   je bila imenovana; 

 

– prenehajo mandati članom Sveta Osnovne šole Bičevje. 
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  3.  člen 

 

Ravnatelj Osnovne šole Bičevje je ob primopredaji na dan 31. julija 2020 dolžan ravnateljici Osnovne 

šole Kolezija predložiti izpis bruto bilance od 1. januarja 2020 do 31. julija 2020 in zapisnik 

opravljenega izrednega popisa na dan 31. julija 2020. Zapisniku se priloži: 

– analitični izpis odprtih terjatev in obveznosti na dan 31. julija 2020 ter pridobljene potrditve kupcev  

   in dobaviteljev o stanju sredstev, 

– potrditev stanja denarnih sredstev in blagajne ter drugih kratkoročnih terjatev na dan 31. julija 2020, 

– potrditev stanja drugih obveznosti (plače, DDV) na dan 15. julija 2020, 

– potrditev stanja morebitnih zalog na dan 15. julija 2020, 

– izpis kartic osnovnih sredstev in obračun amortizacije do 31. julija 2020. 

 

Računovodstvo Osnovne šole Bičevje je dolžno do 31. avgusta 2020 sestaviti letno poročilo z 

bilancami za obdobje od 1. januarja do 31. julija 2020 in ga predložiti AJPES ter Mestni občini 

Ljubljana. 

 

4. člen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pravočasen in pravilen vpis statusne spremembe v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani in v 

razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno 

za izobraževanje, zagotovi ravnateljica Osnovne šole Kolezija. 

 

5. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

       

 

 

 

Številka: 

Ljubljana,  

                                                                                   Župan     

                                                                                   Mestne občine Ljubljana 

                                                                                   Zoran Janković 
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Obrazložitev  

predloga  Sklepa o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k 

javnemu vzgojno- izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne 

pravne osebe  

 

Pravni temelj  

 

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in 

prenehanju kot samostojne pravne osebe so naslednji: 

– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki v 51. členu 

določa, da ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov 

spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov, in v 54. členu,  kdaj zavod preneha, 

med ostalim tudi da preneha takrat, če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali 

razdeli v dvoje ali več zavodov, 

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), ki v 41. členu določa, da javne vrtce, glasbene šole, 

osnovne šole in domove za učence ustanavlja lokalna skupnost, v 44. členu pa, da javne vrtce oziroma 

šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma država in pod kakšnimi kriteriji, in 

– Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. 

členu določa, da ima Mestni svet Mestne občine Ljubljana med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, 

da sprejema statut, odloke in druge akte Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter da 

izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih 

ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom ter ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta 

drugače določeno.  

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben ter ocena stanja 

 

V Mestni občini Ljubljana deluje 48 javnih osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je MOL, od tega jih 

ima 47 osnovnih šol, določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza 

Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega 

prihajajo. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, 

ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne 

za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Nadalje je potrebno ob prostorskih 

kapacitetah zagotavljati predvsem varno okolje (in varne objekte) in ustrezne bivalne pogoje za 

izvajanje obveznih programov izobraževanja, tako uporabnik oziroma upravljavec – šola, kot lastnica 

– MOL pa so dolžni ravnati s svojim premoženjem kot skrben gospodar. 

 

Pri vpisu otrok v šole in oblikovanju potreb po prostorskih in organizacijskih zmogljivostih za MOL in 

javne šole velja ob demografskih podatkih in poselitveni strukturi upoštevati tudi dolgoročno linearno 

naraščajočo dinamiko odlogov šolanja ter dinamiko prepisov iz in na šole. Posebno nepredvidljivo 

okoliščino ob tem predstavlja nihanje stalno in začasno prijavljenih v določnem šolskem okolišu, ki pa 

so ob vpisu glede na veljavno zakonodajo obravnavani enakovredno ter na katerega se ne da vplivati 

niti realno predvideti. Trend skokovitega povečanja vpisa otrok na račun začasnih prebivališč tik pred 

iztekom rokov za vpis lahko pomeni nezmožnost zagotavljanja tako prostora kot standardov varnega 

učnega okolja.    

 

Glede na dejansko povečane potrebe na območju MOL po dodatnih prostorih v šolah, je MOL temu 

ustrezno zagotovila dodatne zmogljivosti posameznih osnovnih šol z večjimi infrastrukturnimi 

posegi ter z urejanjem novih učilnic in z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov. Tako je bilo 

vsako leto povečano število oddelkov v ljubljanskih osnovnih šolah, in sicer v obdobju od 2008, ko je 

bilo  možno glede na normativ in razpoložljive kapacitete oblikovati 944 oddelkov do leta 2019, ko je 

bilo teh že 1085.  
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Osnovna šola (v nadaljnjem besedilu: OŠ) Kolezija je ena tistih ljubljanskih osnovnih šol, ki se že 

daljše obdobje srečuje z izrednim pomanjkanjem dodatnih prostorskih kapacitet, kar je v veliki meri 

posledica opisanih okoliščin in pomeni nihajoče in neenakomerno razporejanje učencev širšega 

območja.  Po podatkih veljavnega Sklepa o določitvi zmogljivosti javnih osnovnih šol (Uradni list RS, 

št. 56/00 in 83/01) je zmogljivost OŠ Kolezija  448 učencev, medtem ko je zmogljivost Osnovne šole 

Bičevje 756 učencev. Po podatkih za šolsko leto 2019/2020 je v OŠ Bičevje organiziranih 18 

oddelkov, v OŠ Kolezija pa 23 oddelkov, ki kažejo, da je ob večji zmogljivosti OŠ Bičevje kot na OŠ 

Kolezija, na OŠ Bičevje manj oddelkov kot na OŠ Kolezija, kar je razlog, da je MOL sprejela 

odločitev o pripojitvi OŠ Bičevje k OŠ Kolezija.  

 

Poglavitne rešitve 

 

Upoštevajoč prostorsko situacijo širšega območja (OŠ Bičevje, OŠ Kolezija, OŠ Trnovo, OŠ Livada, 

OŠ Vič) je MOL pripojitev OŠ Bičevje k OŠ Kolezija prepoznala kot najbolj ustrezno rešitev, s katero 

zagotavljamo tako enakomernejšo prostorsko razporeditev kot zagotavljanje enakega standarda 

osnovnošolskega izobraževanja za vse otroke v Ljubljani. 

 

Statusna sprememba, za katero se je odločila MOL, pomeni pripojitev enega javnega zavoda k 

drugemu javnemu zavodu, s čimer se neprekinjeno izpolnjujejo vse potrebe ali pogoji za opravljanje 

dejavnosti, za katerega je bil zavod ustanovljen. Na OŠ Kolezija se s pripojitvijo prenesejo vse 

premoženje, pravice in obveznosti OŠ Bičevje, ki preneha kot samostojna pravna oseba. Prevzemni 

zavod prevzame tudi vse delavce, ne prevzame pa ravnatelja OŠ Bičevje, ki mu zaradi pripojitve 

preneha mandat.  

 

Ocenjujemo, da lahko s predlagano statusno spremembo v največji meri zagotovimo tako kratkoročno 

kot dolgoročno ustrezno delovanje OŠ Kolezija, dosežemo enakomerno razporejenost in optimalno 

prostorsko izkoriščenost širšega okoliša ter s tem enakovrednost standardov izobraževanja. Dodatno 

temu pritrjuje dejstvo, da sta se šolska okoliša obeh šol dejansko v posameznih ulicah, ne pa po hišnih 

številkah, že sedaj v veliki meri območno dotikala (npr. Cesta v Mestni log, Gerbičeva ulica, Jamova 

ulica, Mencingerjeva ulica, Tržaška cesta, Vipavska cesta). 

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

 

Finančne posledice za proračunska sredstva MOL zaradi sprejetja tega sklepa predstavljajo sredstva za 

nove žige in listine ter za cenitev premoženja, ki je last ustanovitelja in ga OŠ Bičevje uporablja in 

upravlja do dneva pripojitve k OŠ Kolezija. Poleg tega bo MOL omogočila prevzem vseh zaposlenih 

OŠ Bičevje, razen ravnatelja, kar bo ob prevzemu pomenilo tudi deleže dodatnih zaposlenih v 

administraciji, delež neposrednega dela v oddelku za pomočnika ravnatelja in druge strokovne delavce 

glede na šolske normative. Sredstva so zagotovljena v predlogu rebalansa proračuna MOL za leto 

2020. 

 
Pripravila: 

Nina Markoli, univ.dipl.iur.  

                 Marija Fabčič 

          Vodja oddelka 
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                  PREDLOG tč. b) 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 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, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 

20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), in 27. člena 

Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni 

svet Mestne občine Ljubljana na …… seji ..….. sprejel naslednji 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Kolezija 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija (Uradni list 

RS, št. 38/08 in 49/10) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

»V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Splitska ulica 13, 

Ljubljana.«. 

 

      2. člen 

 

V 6. členu se prvi odstavek dopolni  tako, da se glasi: 

       

»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, 

– 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 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, 68, 70, 71, 72,   

   73, 75, 77, 81, od 82 do 90, 

– ČAMPOVA ULICA 3, 4, 5,   

– 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, 44, 45, 45A, 46, 47, 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,  

– 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 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 7, 8, 9, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26,  

– JAMOVA CESTA 1, 2, 3, 3A, od 5 do 12, 13, 13A, 15, 17, 18, 19, 20, vse številke od 34 do 81 ter   

   99/a,  

– JAVORJEV DREVORED 1, od 3 do 7, 9, od 10 do 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25,  
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– KANČEVA ULICA 4, 4/a,b, 6, 8, 8/a, 10, 12, 14, 16, 

– 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 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, 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, 

– KRIMSKA ULICA 1, od 3 do 22,   

– 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,  

– 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 1, 1A, 3, 5A, B, neparne od 7 do 21, 25, neparne od 29 do 39, 39a, 41,  

   43, 45, 47, neparne od 59 do 105, 

– MERČNIKOVA ULICA 1, 1/a, b, 3/a, b, 4, 5, 5/a, b, 6, 7, 8, 9, 10, 

– 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,  

– 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,  

– 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,  

– SPLITSKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

– 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,  

– ŠIBENIŠKA ULICA od 3 do 15, 15/a, od 16 do 21, 

– TESLOVA ULICA 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 21, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

 – 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,   

– TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 6, 7, 8, 14,  

– TRŽAŠKA CESTA neparne od 5 do 11, 15, 17, 19, 19A, 21, 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,  

– 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, 
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– VALJAVČEVA ULICA 11, 13A, B, 15, 16, 17, 18, 18B, C, D, E, 19, 20, 22,  

– 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, 10, 17, 19, 19A, B, 21, 21A, B, neparne od 23 do 35,  

– 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. 

– 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.«. 

 

      3. člen 

 

V 22. členu se v prvem odstavku pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ter 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 2019.«. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

4. člen 

Po pripojitvi Osnovne šole Bičevje k zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se v roku dveh mesecev po 

uveljavitvi tega odloka s cenitvijo ugotovi dejanska vrednost nepremičnega in premičnega stvarnega 

premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ga je Osnovna šola Bičevje uporabljala in upravljala do 

pripojitve k zavodu (Osnovni šoli Kolezija).  

 

5. člen 

 

V zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se zaradi pripojitve Osnovne šole Bičevje s 1. avgustom 2020 v 

roku štirih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega odloka izvedejo, za obdobje do izteka mandata 

sveta zavoda (Osnovne šole Kolezija), volitve predstavnikov delavcev in staršev v svetu zavoda 

(Osnovne šole Kolezija) tako, da bo zagotovljena enakopravna zastopanost predstavnikov vseh 

delavcev in staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija).  

 

Sedanjim predstavnikom delavcev in predstavnikom staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) 

preneha mandat z izvolitvijo novih.  

 

Predstavniki ustanoviteljice v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) nadaljujejo s svojim delom do 

izteka mandata sveta zavoda. 

 

S 1. avgustom 2020 prenehajo mandati članom Sveta Osnovne šole Bičevje. 

 

6. člen 

 

Z dnem pripojitve, to je s 1. avgustom 2020: 

– zavod (Osnovne šole Kolezija) prevzame vse delavce, ki imajo na dan 31. julija 2020 sklenjeno  

   delovno razmerje v Osnovni šoli Bičevje, ne prevzame pa ravnatelja Osnovna šola Bičevje, ki mu  

   s pripojitvijo preneha mandat, 

– pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci pri dosedanjem 

   delodajalcu Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, preidejo na zavod (Osnovno šolo Kolezija),  

   delodajalca prevzemnika, razen tistih, ki se nanašajo na delovno mesto ravnatelja. 

 

Z dnem pripojitve zavod (Osnovna šola Kolezija) kot pravni naslednik Osnovne šole Bičevje 

prevzame premoženje ter vse pravice in obveznosti kot je to opredeljeno v Sklepu o pripojitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu 

Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe, ki ga je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejel istočasno s tem odlokom. 
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7. člen 

 

Zavod (Osnovna šola Kolezija), ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisan pod 

vložno številko 10955900, je pravni naslednik Osnovne šole Bičevje, s sedežem v Ljubljani, Splitska 

ulica 13, ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana pod vložno številko 

10062100. 

 

8. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Bičevje (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10), uporablja pa se do 31. julija 2020. 

 

9. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

                                                                                   Župan     

                                                                                   Mestne občine Ljubljana 

                                                                                   Zoran Janković     
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Obrazložitev  

predloga  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kolezija  

 

Pravni temelj  

 

Pravni temelji za sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kolezija so naslednji: 

– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki v 3. členu 

določa, da se za opravljanje javne službe ustanovijo javni zavodi, da javne zavode ustanovijo 

republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene osebe ter da so lahko soustanovitelji 

javnega zavoda tudi druge pravne in fizične osebe; 

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), ki v prvem odstavku 41. člena določa, da javne šole 

ustanavlja lokalna skupnost oziroma država, in 

– Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. 

členu določa, da ima Mestni svet Mestne občine Ljubljana med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, 

da sprejema statut, odloke in druge akte Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter da 

izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih 

ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom ter ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta 

drugače določeno.  

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja 

 
S sprejemom in uveljavitvijo predlaganega akta se ureja vsebina, ki je bila opredeljena v Sklepu o 

pripojitvi Osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: OŠ) Bičevje k OŠ Kolezija, v katerem je določeno, da 

OŠ Bičevje s pripojitvijo preneha kot samostojna pravna oseba ter da postane OŠ Kolezija pravna 

naslednica OŠ Bičevje, ki prevzema zaposlene (razen ravnatelja) in učence ter stvarno premoženje ter 

šolski okoliš OŠ Bičevje in vse obveznosti in pravice iz pravnih razmerij, v katere vstopa kot pravna 

naslednica. V predlaganem aktu je opredeljena navedena vsebina. 

 

Poglavitne rešitve 

 

S predlaganim aktom se tako dopolnjuje 2. člen ustanovitvenega akta OŠ Kolezija, tako, da se dodaja 

nov tretji odstavek, ki določa, da se v okviru OŠ Kolezija izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje 

tudi na lokaciji Splitska ulica 13 v Ljubljani.  

 

Dopolnjen je tudi 6. člen ustanovitvenega akta v delu, ki določa šolski okoliš OŠ Kolezija, k 

prvotnemu šolskemu okolišu OŠ Kolezija so taksativno dodane ulice in hišne številke, ki so tvorile 

šolski okoliš OŠ Bičevje. 

 

Nadalje je dopolnjen 22. člen ustanovitvenega akta OŠ Kolezija, ki določa, da za opravljanje 

dejavnosti zagotovi ustanovitelj OŠ Kolezija, poleg že opredeljenega premoženja, tudi 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 2019. Najkasneje v dveh mesecih po 

pripojitvi se s cenitvijo ugotovi dejanska vrednost tega premoženja.  

 

V prehodnih in končnih določbah predlaganega akta je nadalje opredeljeno, da OŠ Kolezija kot pravni 

naslednik OŠ Bičevje prevzame z dnem pripojitve v delovno razmerje delavce, ki so zaposleni v 

Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, in da s tem preidejo vse pravice in obveznosti iz pogodb o 

zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan pripojitve 

na OŠ Kolezija, ne prevzame pa ravnatelja, ki mu s pripojitvijo preneha mandat.  
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Opredeljeno je tudi, da mandati članom Sveta OŠ Bičevje z dnem pripojitve prenehajo, v OŠ Kolezija 

pa se zaradi pripojitve OŠ Bičevje v roku štirih mesecev od dneva začetka veljavnosti predlaganega 

akta izvedejo volitve predstavnikov delavcev in staršev v svetu OŠ Kolezija, tako da bo zagotovljena 

enakopravna zastopanost predstavnikov vseh delavcev in staršev v svetu OŠ Kolezija. Njihov mandat 

velja do izteka mandata sveta OŠ Kolezija. 

 

Določeno je, da sedanjim predstavnikom delavcev in staršev v svetu OŠ Kolezija z izvolitvijo novih 

preneha mandat ter da predstavniki ustanoviteljice v svetu OŠ Kolezija nadaljujejo s svojim delom do 

izteka mandata sveta OŠ Kolezija. 

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

 

Finančne posledice za proračunska sredstva MOL zaradi sprejetja predlaganega odloka predstavljajo 

sredstva za nove žige in listine ter za cenitev premoženja, ki je last ustanovitelja in ga bo OŠ Bičevje 

uporabljala in upravljala do dneva pripojitve k OŠ Kolezija. Poleg tega bo MOL omogočila prevzem 

vseh zaposlenih OŠ Bičevje, razen ravnatelja, kar bo ob prevzemu pomenilo tudi deleže dodatnih 

zaposlenih v administraciji, delež neposrednega dela v oddelku za pomočnika ravnatelja in druge 

strokovne delavce glede na šolske normative. Sredstva so zagotovljena v predlogu rebalansa proračuna 

MOL za leto 2020. 

 

Predlog za hitri postopek 

 

Mestnemu svetu MOL v skladu s tretjim odstavkom 122. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL 

(Uradni list RS, št. 24/16  ̶  uradno prečiščeno besedilo) predlagamo, da predlog odloka obravnava in 

sprejme po hitrem postopku, saj predlagane spremembe ustanovitvenega akta OŠ Kolezija 

predstavljajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka. 

 

 

 
Pripravila: 

Nina Markoli, univ.dipl.iur.  

                 Marija Fabčič 

          Vodja oddelka 
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Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 

šole Kolezija, ki obsega:  

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija (Uradni list RS, 

št. 38/08 z dne 18.4.2008) , 

- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Kolezija (Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18.6.2010) in 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Kolezija (Uradni list RS, št…..) 

 

O D L O K  

  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija  

S PRIKAZOM PREDLAGANIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

 

 

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.  

 

V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji 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  
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• 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, 

– 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 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, 68, 70, 71, 72,   

   73, 75, 77, 81, od 82 do 90, 

– ČAMPOVA ULICA 3, 4, 5,   

– 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, 44, 45, 45A, 46, 47, 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,  

– 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 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 7, 8, 9, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26,  

– JAMOVA CESTA 1, 2, 3, 3A, od 5 do 12, 13, 13A, 15, 17, 18, 19, 20, vse številke od 34 do 81, ter  

   99/a,  

– JAVORJEV DREVORED 1, od 3 do 7, 9, od 10 do 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25,  

– KANČEVA ULICA 4, 4/a,b, 6, 8, 8/a, 10, 12, 14, 16, 

– 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 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, 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, 

– KRIMSKA ULICA 1, od 3 do 22,   

– 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,  

– LOČNIKARJEVA ULICA 2, 3, 4, 4/a, od 5 do 12, 14/a, b, c, 
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– MARTINOVA ULICA 2, 2/a, 5, 8, neparne od 11 do 97, 

– MENCINGERJEVA ULICA 1, 1A, 3, 5A, B, neparne od 7 do 21, 25, neparne od 29 do 39, 39a, 41,  

   43, 45, 47, neparne od 59 do 105, 

– MERČNIKOVA ULICA 1, 1/a, b, 3/a, b, 4, 5, 5/a, b, 6, 7, 8, 9, 10, 

– 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,  

– 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,  

– 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,  

– SPLITSKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

– 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,  

– ŠIBENIŠKA ULICA od 3 do 15, 15/a, od 16 do 21, 

– TESLOVA ULICA 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 21, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

 – 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,   

– TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 6, 7, 8, 14,  

– TRŽAŠKA CESTA neparne od 5 do 11, 15, 17, 19, 19A, 21, 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,  

– 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,  

– 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, 10, 17, 19, 19A, B, 21, 21A, B, neparne od 23 do 35,  

– 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, 

– 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. 
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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 enajst članov in ga sestavljajo:  

– trije predstavniki ustanovitelja,  

– pet predstavnikov 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.  
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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.  
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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.  
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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., ter 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 2019. 

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.  
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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  
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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.  

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija (Uradni list 

RS, št. 38/08 z dne 18. 4. 2008) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:  

 

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.  

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 

šole Kolezija (Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010) vsebuje naslednji končni določbi:  

 

2. člen  

 

Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred 

izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev.  

3. člen  

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.  
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Kolezija  (Uradni list RS, št. …… z dne ……….) vsebuje naslednje 

prehodne in končne določbe: 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

4.   člen 

Po pripojitvi Osnovne šole Bičevje k zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se v roku dveh mesecev po 

uveljavitvi tega odloka s cenitvijo ugotovi dejanska vrednost nepremičnega in premičnega stvarnega 

premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ga je Osnovna šola Bičevje uporabljala in upravljala do 

pripojitve k zavodu (Osnovni šoli Kolezija).  

 

5. člen 

 

V zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se zaradi pripojitve Osnovne šole Bičevje s 1. avgustom 2020 v 

roku štirih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega odloka izvedejo, za obdobje do izteka mandata 

sveta zavoda (Osnovne šole Kolezija), volitve predstavnikov delavcev in staršev v svetu zavoda 

(Osnovne šole Kolezija) tako, da bo zagotovljena enakopravna zastopanost predstavnikov vseh 

delavcev in staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija).  

 

Sedanjim predstavnikom delavcev in predstavnikom staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) 

preneha mandat z izvolitvijo novih.  

 

Predstavniki ustanoviteljice v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) nadaljujejo s svojim delom do 

izteka mandata sveta zavoda. 

 

S 1. avgustom 2020 prenehajo mandati članom Sveta Osnovne šole Bičevje. 

 

6. člen 

 

Z dnem pripojitve, to je s 1. avgustom 2020: 

– zavod (Osnovne šole Kolezija) prevzame vse delavce, ki imajo na dan 31. julija 2020 sklenjeno  

   delovno razmerje v Osnovni šoli Bičevje, ne prevzame pa ravnatelja Osnovna šola Bičevje, ki mu  

   s pripojitvijo preneha mandat, 

– pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci pri dosedanjem 

   delodajalcu Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, preidejo na zavod (Osnovno šolo Kolezija),  

   delodajalca prevzemnika, razen tistih, ki se nanašajo na delovno mesto ravnatelja. 

 

Z dnem pripojitve zavod (Osnovna šola Kolezija) kot pravni naslednik Osnovne šole Bičevje 

prevzame premoženje ter vse pravice in obveznosti kot je to opredeljeno v Sklepu o pripojitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu 

Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe, ki ga je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejel istočasno s tem odlokom. 

 

7. člen 

 

Zavod (Osnovna šola Kolezija), ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisan pod 

vložno številko 10955900, je pravni naslednik Osnovne šole Bičevje, s sedežem v Ljubljani, Splitska 

ulica 13, ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana pod vložno številko 

10062100. 

 

8. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Bičevje (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10), uporablja pa se do 31. julija 2020. 
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9. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 


