
 

 

Štev.: 601-03/2004 

Dne: 3.10.2022 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE 

ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

 

Predlagatelj: Rajko Meserko - župan Občine Šmartno pri Litiji 

 

Poročevalka: Karmen Sadar 

 

Pravna osnova: 3. člen Zakona o zavodih ((Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 

– ZJZP), 42. člen 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., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – 

ZZNŠPP) ter 14. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) 

 

Namen: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola Šmartno v skrajšanem postopku 

 

Predhodna obravnava: Odbor za družbene dejavnosti, Komisija za statut in pravna vprašanja 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji predlagam po opravljeni razpravi v sprejem naslednji 

sklep: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno v prvem  branju. 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno. 

 

 

 

 Pripravila                                                                               Župan občine Šmartno pri Litiji 

 mag. Karmen Sadar                                                                              Rajko Meserko       

          

                                                                                                                        
Priloga: 

- obrazložitev 

- predlog besedila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno  



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V avgustu 2022 je stopil v Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter 

zagotavljanje spoštovanja pravne države (Uradni list RS, št. 105/22) na podlagi katerega se 

spreminja sestava sveta zavoda osnovne šole. Do sedaj je svet zavoda OŠ Šmartno štel 9 

članov (3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev zavoda in 3 predstavniki 

staršev), novi zakon pa v svojem 2. členu določa, da svet javnega vrtca oziroma šole po 

novem sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 

predstavniki staršev. 

V Uradnem listu RS št. 11/22 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračunov RS, ki med drugim določa novo poglavje 

˝Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«. Po novem je v 119.a členu določeno, da mora akt 

o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe 

opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost), vsebovati določbo, da javni 

zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil 

najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. 

Skladno s spremembo zakonodaje je potrebno uskladiti tudi ustanovitveni akt Osnovne šole 

Šmartno. 

 

                                                                                                                  

Pripravila: 

Karmen Sadar 
 



 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 42. 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., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter 14. člena Statuta 

Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na svoji 

_________. redni seji dne, __________ sprejel 

 

 

 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno 

 

 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno (Uradni list RS, št. 61/04, 50/07, 13/10, 

110/10, 101/11, 9/20, 26/22 in 92/22) se drugi odstavek 16. člena odloka spremeni tako, da se glasi: 

»Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 

predstavniki staršev.« 

 

2. člen 

V 13. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj 

pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.« 

 

3. člen 

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

 

 

 

 

 

 

Št.: 601-03/2004                                                                                                 ŽUPAN 

Šmartno pri Litiji, dne, ___________                                                           Rajko Meserko  

 

 

 


