
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri
tel. 04 50 50 700 / fax 04 51 05 444
obcina.ziri@ziri.si / www.ziri.si
ID za DDV: SI 69533768
TRR: SI56 0110 0010 0014 793

Št.: 9000-0003/2017
Datum: 13.9.2017

OBČINSKEMU SVETU
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ZADEVA: PREDLOG SKLEPA ZA OBRAVNAVO IN PRIDOBITEV SOGLASJA NA SEJI
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIRI

PRIPRAVIL: Občina Žiri, Občinska uprava

NASLOV: SKLEP O SOGLASJU, DA OBČINA MEDVODE POSTANE ENA OD
USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JELA JANEŽIČA

PREDLAGATELJ: Župan

PREDLOG SKLEPA: Glede na obrazložitev v nadaljevanju se občinskemu svetu predlaga, da
sprejme sklep s katerim soglaša, da se Občini Medvode prizna status
ustanoviteljice Osnovne šole Jela Janežiča, torej v zavodu, ki so ga z
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda –
Osnovna šola Jela Janežiča (Uradni list RS, št. 27/98 in 132/06) ustanovile
Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki in
Občina Žiri.

S sklepom se občinski upravi nalaga, da potem, ko bodo vse občine
ustanoviteljice in Občina Medvode sprejele podobne sklepe, oziroma
soglasja k predvideni rešitvi, nadaljujejo z aktivnostmi, ki so potrebne, da
bi bila predvidena statusna sprememba uveljavljena, najprej torej s
pripravo osnutka novega odloka o ustanovitvi.

Priloga:
 predlog sklepa o soglasju, da Občina Medvode postane ena od ustanoviteljic javnega zavoda

Osnovne šole Jela Janežiča;
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OBRAZLOŽITEV:

Občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri so z Odlokom o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovna šola Jela Janežiča (Uradni list RS, št. 27/98 in 132/06)
ustanovile Osnovno šolo jela Janežiča kot javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami.

Z ozirom, da je bil zavod pravni naslednik že prej obstoječe osnovne šole, so občine ustanoviteljice
premoženjsko pravna vprašanja tedaj rešile v okviru t.i. delitvene bilance, oziroma v skladu s Sklepom
o delitvi premoženja (Uradni list RS, št. 33/97), ki določa, da objekti skupnih zavodov pripadajo
posameznim občinam v deležu, kot je ta določen za kriterij delitve obsega zagotovljene porabe za
posamezno občino (izračun Ministrstva za finance za leto 1995 (12.10.1995).

Po zgoraj omenjenem kriteriju je bilo tedaj razdeljeno premoženje (deleži) in njegova vrednost na
31.12.2016 je znašala:

občina delež v % stanje 31.12.2016
Občina Gorenja vas - Poljane 15,59 220.000,19
Občina Škofja Loka 57,09 805.632,50
Občina Železniki 15,86 223.810,32
Občina Žiri 11,46 161.719,19

SKUPAJ 100,00 1.411.162,20

Zgoraj navedeni ključ delitve premoženja je skladno s Pogodbo o izvrševanju ustanoviteljskih pravic
do javnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča (februar 2001) prevzet tudi v financiranje javnega
zavoda.

Zaradi krepitve števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Medvode, je bila že leta 2005 podpisana
Pogodba o sofinanciranju materialnih stroškov in nadstandardnega programa Osnovne šole Jela
Janežiča s strani Občine Medvode (maj 2005), ki jo je leta 2008 nadomestila še vedno aktualna
Pogodba o financiranju Osnovne šole jela Janežiča Škofja Loka (maj 2008). Po tej pogodbi Občina
Medvode plačuje svoj delež rednih obratovalnih stroškov zavoda glede na število otrok.

Pregled števila učencev po občinah:

občina / šolsko leto
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
število število število število število število

Škofja Loka 30 35 35 37 37 40
Gorenja vas- Poljane 10 11 13 16 18 23
Železniki 10 12 13 14 17 19
Žiri 6 7 6 4 4 5
Medvode 12 15 15 17 22 21
Kranj 1 4 3 3 4 4
Vodice 2 3 3 3 4 6
Ljubljana 1 0 0 0 0 1

SKUPAJ 72 87 88 94 106 119
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Pregled deležev po občinah:

občina / šolsko leto
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
število število število število število število

Škofja Loka 41,67 35,00 39,77 39,36 34,91 33,61
Gorenja vas- Poljane 13,89 11,00 14,77 17,02 16,98 19,33
Železniki 13,89 12,00 14,77 14,89 16,04 15,97
Žiri 8,33 7,00 6,82 4,26 3,77 4,20
Medvode 16,67 15,00 17,05 18,09 20,75 17,65
Kranj 1,39 4,00 3,41 3,19 3,77 3,36
Vodice 2,78 3,00 3,41 3,19 3,77 5,04
Ljubljana 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Glede na veliko vključenost otrok s stalnim bivališčem v Občini Medvode je smiselno razmišljati, da se
občino povabi k ustanoviteljstvu zavoda, te pobude pa so bile izrečene tudi že v neformalnih
pogovorih med župani in interes je bilo zaznati tako na strani sedanjih ustanoviteljic kakor tudi na
strani Občine Medvode.

Na srečanju predstavnikov sedanjih ustanoviteljic, ki je bilo 07.09.2017, je bilo dogovorjeno, da se
občinskim svetom predlaga v sprejem sklep za soglasje k temu, da Občina Medvode pridobi
ustanoviteljski status, prav tako pa Občini Medvode, da namero o tem, da postane ustanoviteljica
zavoda, potrdi s sklepom občinskega sveta.

Po sprejemu sklepom v vseh petih občinah se bo pristopilo k pripravi osnutka novega odloka o
ustanovitvi zavoda in sprožilo postopke obravnave in sprejemanja po posameznih občinah.

Na srečanju se je načelno tudi dogovorilo, da se z vključitvijo Občine Medvode v ustanoviteljstvo
zavoda ne bi posegalo v obstoječe premoženje sedanjih ustanoviteljic, ki je kakršno pač je, pač pa bi
se to spreminjalo glede na nova vlaganja. Načeloma naj bi v bodoče financiranja zavoda potekalo po
dveh ključih in sicer:

- pri zagotavljanju vsakoletnih sredstev za redno delovanje šole na podlagi standardov in
normativov, sredstev za nadstandardni program in sredstev za tekoče vzdrževanje naj bi se
uporabil ključ glede na deleže, ki jih predstavljajo otroci iz posameznih občin, v posameznem
šolskem letu,

- pri zagotavljanju sredstev za večje investicije v osnovna sredstva pa po ključu povprečnih deležev
v petletnem časovnem obdobju, saj gre običajno za dolgotrajnejše procese načrtovanja in izvedbe,
vsekakor pa za procese, ki presegajo eno leto,

- poleg tega je bila dana tudi pobuda, da se sredstva za redno delovanje šole, ki jih prispevajo ostale
občine, ki niso soustanoviteljice zavoda in torej k izgradnji infrastrukture ne prispevajo,
obremenijo tudi z nekim pribitkom, ki bi predstavljal neko nadomestilo (ali je to sorazmeren del
amortizacije ali kaj drugega, bo verjetno še stvar razgovora).
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Informativni prikaz deležev sofinanciranja ustanoviteljic, izračunan na zadnjih podatkih o številu otrok
in občini po stalnem bivališču:

A. financiranje rednega delovanja šole, nadstandardnega programa in tekočega vzdrževanja:
občina delež v %

Škofja Loka 33,61
Gorenja vas- Poljane 19,33
Železniki 15,97
Žiri 4,20
Medvode 17,65
ostali 9,24

SKUPAJ 100,00

B. financiranje investicij v osnovna sredstva:
občina delež v %

Škofja Loka 40,65
Gorenja vas- Poljane 17,49
Železniki 16,34
Žiri 5,86
Medvode 19,65

SKUPAJ 100,00

V kolikor bodo vsi občinski sveti sedanjih ustanoviteljic in Občine Medvode sprejeli potrebne sklepe,
bo potrebno teko priprave osnutka odloka rešiti še sestavo sveta zavoda, oziroma preveriti možnost
ustanovitve sveta ustanoviteljic.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

S sprejemom tega sklepa neposrednih finančnih posledic za proračun ne predvidevamo, saj sklep
predstavlja šele osnovo za spremembo občinskega akta. V kolikor pogledamo dolgoročno pa obstaja
proračunski izdatek vezan na delovanje Osnovne šole Jela Janežiča, ki se bo korigiral letno glede na
delež vključenih otrok iz območja občine o čemer bodo člani sveta obveščeni preko sprejemanja
proračuna za tekoče leto glede na finančni načrt zavoda. V primeru večjih investicijskih pa se bo
investicija obravnavala ločeno v okviru sprejemanja NRP.

PREDLOG SKLEPA:

Glede na navedeno Občinskemu svetu Občine Žiri predlagam, da sprejme sklep v naslednjem
besedilu:
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PREDLOG

Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri, na svoji 16.
redni seji, dne 21.9.2017 sprejel

SKLEP
o soglasju, da Občina Medvode postane ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Jela Janežiča

1. člen
Občinski svet Občine Žiri soglaša, da Občina Medvode pridobi status ustanoviteljice v javnem zavodu
Osnovna šola Jela Janežiča, ki so ga Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina
Železniki in Občina Žiri ustanovile z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda –
Osnovna šola Jela Janežiča (Uradni list RS, št. 27/98 in 132/06).

2. člen
Po pridobitvi vseh soglasij s strani občin ustanoviteljic navedenih v prejšnjem členu sklepa in Občine
Medvode, se nalaga županu in občinski upravi, da izvede vse aktivnosti, ki so potrebne za obravnavo
in uveljavitev predvidene statusne spremembe Osnovne šole Jela Janežiča.

3. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema, njegova realizacija pa je pogojena s soglasji vsej sedanjih
ustanoviteljic in z odločitvijo Občine Medvode, da postane ustanoviteljica Osnovne šole Jela Janežiča.

Številka: _____________

Datum: _____________
mag. Janez Žakelj

Ž U P A N


