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OBČINA 
ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

Številka: 007-0010/2020 
Datum: 18. 6. 2020 

 
  
OBČINSKEMU SVETU, tu 
 
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE, tu 
 

 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 
PETROVČE 

 

Spoštovani, 
 
v prilogi vam posredujemo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (prva in druga 
obravnava) z obrazložitvijo za obravnavo na redni seji Občinskega sveta Občine Žalec, 
ki bo 1. 7. 2020. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče 

(prva in druga obravnava) v predlagani vsebini."     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Priloga: 

- Obrazložitev, 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava), 
- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Petrovče (predvidene spremembe in dopolnitve besedila odloka so 
odebeljene). 

 
Posredovano: 

- članom Občinskega sveta Občine Žalec, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- članom Odbora za negospodarske dejavnosti, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 
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PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PETROVČE 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
I. Pravni temelj 

 

Pravni temelj predlaganih sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Petrovče je v 41. členu 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) (v nadaljevanju: ZOFVI), ki določa, da javne osnovne šole ustanavlja lokalna skupnost, v 3. 

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

določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi in v 20. členu Statuta Občine 

Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17), ki opredeljujejo pristojnosti Občinskega sveta za 

sprejemanje aktov.  

 
II. Ocena stanja 

 

Osnovna šola Petrovče je vzgojno izobraževalni zavod, katere ustanoviteljica je Občina Žalec. 

Osnovna šola na podlagi sedanjega 14. člena odloka o ustanovitvi upravlja z nepremičninami in 

opremo za izvajanje registrirane dejavnosti. Premoženje, s katerim upravlja šola, je last 

ustanovitelja. Šola razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po 

predhodnem soglasju ustanovitelja. Šola lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v 

najem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Šola je dolžna upravljati premoženje s skrbnostjo 

dobrega gospodarja. 

Javni zavod je prihodek iz naslova oddaje stvarnega premoženja v najem ali uporabo do sedaj 

knjižil kot prihodek iz tržne dejavnosti zavoda (za leto 2019 že kot prihodek iz javne službe 

zavoda), v obrazcu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pa javni zavod te prihodke 

izkazuje v skladu z navodili Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 410-

11/2020/6 kot prilive od najemnin. Prihodek od najemnin se pretekla leta ni odvajal ustanovitelju, 

ki je lastnik stvarnega premoženja, s katerim upravlja javni zavod. Ustanovitelj je posledično 

zagotavljal manj sredstev za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje, saj je za ta namen 

javni zavod zagotavljal »lastna sredstva« iz naslova oddaje stvarnega premoženja v najem ali 

uporabo. Javni zavod je tako nekatera osnovna sredstva kupoval iz »lastnih sredstev«, pri tem 

pa ni bilo upoštevano določilo pete alineje 2. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 

– UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljevanju ZJF), 

ki določa, da se vsi prejemki in izdatki izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega 

poračunavanja. 

 
III. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben  

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče se usklajuje 

z zakonodajo, in sicer s 6. odstavkom 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l., RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) 

oziroma 80. členom ZJF.  

Z uveljavitvijo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je 

začel veljati 10.3.2018, v 6. odstavku 67. člena določa, da se za prihodke od oddaje v občasno 

uporabo smiselno uporabljajo določbe, ki jih za najemnine določa zakon, ki ureja javne finance 

(torej 80. člen ZJF). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
https://www.findinfo.si/zakonodaja/zjf/clen-2
https://www.findinfo.si/zakonodaja/zjf/clen-80
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ZJF v 80. členu določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek 

proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače 

določeno in tudi, da se kupnina, najemnina in odškodnina za državo oziroma občinsko stvarno 

premoženje uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države 

oziroma občine. S tem členom je zagotovljeno, da se prihodki občine iz naslova oddaje stvarnega 

premoženja v najem porabijo za financiranje investicij v katero koli stvarno premoženje občine, 

torej je namenskost prihodkov občine od najemnine opredeljena. 

Najemnino od oddaje stvarnega premoženja v najem je treba vplačati v proračun lastnika 

premoženja (ustanovitelju – Občini Žalec). Z namenom zagotavljanja ustreznih evidenc v 

poslovnih knjigah in letnih poročilih je Ministrstvo za finance izdalo Pravilnik o spremembi 

Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 80/19). 

S spremembo tega Pravilnika se je obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je Priloga 3/A, nadomestil z novim 

obrazcem, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Ta po novem ne izkazuje več prihodkov iz 

naslova oddaje v najem iz naslova tržne dejavnosti. Navedeno je povzročilo javnim zavodom 

številne težave, saj so praviloma, prihodke iz naslova najema/uporabe izkazovali kot prihodke iz 

naslova tržne dejavnosti. 

V zvezi s tem je Direktorat za javno računovodstvo Ministrstva za finance izdal pojasnilo št. 410-

11/2020/4 z dne 22.1.2020 in nato še dodatna pojasnila 410-11/2020/8 z dne 4.2.2020. Z obema 

dopisoma so bili seznani vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 

Žalec. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 

TOKA, ki je Priloga 3/A, po novem ne izkazuje več prihodkov iz naslova oddaje v najem iz naslova 

tržne dejavnosti. Pojasnilo Ministrstva za finance je, da so prihodki od oddaje premoženja (v 

upravljanju) v najem (oz. tudi v uporabo) prihodki lastnika premoženja in ne javnega zavoda, 

nikakor pa po pojasnilu Ministrstva za finance to ne more biti tržna dejavnost, kajti s premoženjem 

v lasti se naj ne bi moglo konkurirati na trgu. Posledično naj bi prihodke od najemnin, zakupnin in 

druge prihodke od premoženja pod AOP 487 na konto 7103  (Prihodki od premoženja)  v okviru 

javne službe lahko iz tega naslova vnašale le univerze, ki so glede na zakonodajo tudi lastnice 

premoženja in ne le upravljavke. 

Osnovno načelo pri organiziranju premoženja v obliki javnih zavodov ni pridobivanje dobička niti 

pridobivanje presežka prihodkov nad odhodki, pač pa izvajanje javne službe. Javni zavodi pa 

lahko poleg dejavnosti, za opravljanje katere so ustanovljeni oziroma organizirani, opravljajo še 

eno ali več spremljajočih dejavnosti, s katero oziroma katerimi dopolnjujejo svojo osnovno 

dejavnost oziroma skrbijo za optimalno izkoriščenost premoženja, s katerim upravljajo. 

Spremljajoče dejavnosti so po večini dejavnosti, katerih proizvodi ali storitve se prodajajo na trgu. 

Glede na spremembe zakonodaje, ki smo jo navedli, je potrebno v predpisih ustanovitelja in aktih 

javnega zavoda preveriti ali je oddaja prostorov v uporabo / najem še vedno opredeljena kot tržna 

dejavnost. Če je temu tako, morajo javni zavodi in njihovi ustanovitelji poslovanje v tem delu, 

medsebojno uskladiti z veljavno zakonodajo. 

Cilj spremembe odloka o ustanovitvi je torej uskladitev razpolaganja prihodkov od prodaje in 

najemnine stvarnega premoženja Občine Žalec z zakonodajo. S predlagano  spremembo se v 

odloku jasno opredeli, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek 
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proračuna ustanoviteljice (Občine Žalec), ki je lastnik premoženja. Kupnina, najemnina in 

odškodnina za stvarno premoženje, ki je bilo dano v upravljanje javnemu zavodu se uporabijo 

samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. 

 
IV. Poglavitne spremembe in dopolnitve  

 

K 1. členu 

Odlok se dopolni v 14. členu z novima 3. in 4. odstavkom. Nova odstavka 14. člena odloka se 

glasita: 

»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim 
upravlja šola, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja. 
 
(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo za 
gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).« 
 
Sedanji 3. odstavek postane 5. odstavek. 
 
Besedilo dopolnjenega 14. člena: 
 

14. člen 

(1) Ustanovitelj daje šoli nepremičnine in opremo v uporabo in upravljanje za izvajanje registrirane 
dejavnosti po stanju, ki ga izkazuje šola v bilanci stanja na dan 31.12.1996.  

(2) Premoženje, s katerim upravlja šola, je last ustanovitelja. Šola razpolaga s premičnim 
premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Šola 
lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju 
ustanovitelja.  

 (3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s 
katerim upravlja šola, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik 
premoženja. 

(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo 
za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja). 

(5) Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega 
gospodarja. 

Nova 3. in 4. odstavek 14. člena odloka urejata vprašanja povezana z namenskimi sredstvi od 

prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja ter odškodnin iz naslova zavarovanj. 

Ureditev iz teh dveh odstavkov temelji na proračunskem načelu popolnosti proračuna, ki določa, 

da so vsi prihodki države ali občine zajeti v njenem proračunu. Kupnina od prodaje premoženja 

in najemnina od oddaje stvarnega premoženja pripadata lastniku premoženja, torej občini. Zato 

je v spremembi določeno, da sta kupnina in najemnina od stvarnega premoženja, s katerim 

upravlja šola prihodek proračuna občine, ki je lastnica premoženja. Ne glede na to kdo z 

občinskim stvarnim premoženjem upravlja (tudi posredni uporabniki proračuna – javni zavodi), je 

potrebno vse tovrstne prihodke vplačati v proračun lastnika. 

Nov 4. odstavek 14. člena določa poseben namen porabe proračunskih prihodkov iz naslova 

kupnin, najemnin in odškodnin za občinsko stvarno premoženje. S tem vzpostavlja izjemo od 

proračunskega načela, ki zahteva, da vsi prihodki služijo za pokrivanje vseh izdatkov proračuna. 

Vendar je to v skladu s 1. odstavkom 43. člena ZJF, ki opredeljuje namenske prejemke in izdatke 

proračuna ter ta status podeljuje navedenim sredstvom. Kupnine, najemnine in odškodnine za 

občinsko stvarno premoženje se lahko tako uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje 
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stvarnega premoženja občine. Tovrstna rešitev onemogoča, da bi se predvsem kupnina in 

najemnina od stvarnega premoženja uporabila za druge izdatke proračuna in s tem preprečuje 

zmanjševanje vrednosti stvarnega premoženja občine. Hkrati občino in javni zavod spodbuja h 

gospodarnemu ravnanju s premoženjem.  

K 2. členu 
Besedilo drugega člena se nanaša na dopolnitev prvega odstavka 17. člena odloka. Dopolnitev 
odloka v tem členu daje javnemu zavodu pooblastilo, da za stvarno premoženje, ki ga lahko na 
podlagi 14. člena daje v najem, sklepa pogodbe v imenu in za račun ustanovitelja. To v praksi 
pomeni, da bodo najemniki stvarnega premoženja ustanovitelja (npr. najem telovadnice) še 
vedno sklenili pogodbo o najemu, ki pa jo bo v imenu ustanovitelja podpisala odgovorna oseba 
javnega zavoda. 

 

K 3. členu 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 154. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti predpisi 

objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če v njem ni 

določeno drugače. Objava predlaganega odloka je predvidena v Uradnem listu RS, prav tako je 

določeno, da začne odlok veljati petnajsti dan po objavi. 

 
V. Ocena finančnih posledic 

 

Javni zavod je imel v letu 2018 skupaj 22.247 €, v letu 2019 pa 24.867 € prihodkov od najemnin, 

zakupnin in drugih prihodkov od premoženja. Ker se bodo ta sredstva odvajala v proračun Občine 

Žalec, je pričakovati povečanje proračuna na prihodkovni strani za povprečno 24.000 € letno. Ker 

ima proračunski prihodek iz naslova kupnin, najemnin in odškodnin za občinsko stvarno 

premoženje poseben namen porabe, in sicer samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 

premoženja občine, se bodo odlivi na odhodkovni strani proračuna Občine Žalec za prej 

navedene namene povečali v povprečju za 24.000 € letno.  

Sprememba odloka je finančno uravnotežena.  

 
Pripravil: 
Matej Pinter       mag. Nataša Gaber Sivka 

 
 



1 

 

Predlog (prva in druga obravnava) 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ 
(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) ter 
20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17), je Občinski svet Občine Žalec 
na svoji _____ seji, dne ___________  sprejeli naslednji 
 

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

Osnovna šola Petrovče 
 

1. člen 
 

14. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Ur.l. 
RS, št. 63/01 - UPB, 65/02, 56/08, 37/10, 67/16 in 70/16-popr.) se dopolni z novim 3. in 4. 
odstavkom, ki se glasita: 
 
»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim 
upravlja šola, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja. 
 
(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo za 
gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).« 
 
Sedanji 3. odstavek 14. člena postane 5. odstavek. 
 

2. člen 
Na koncu prvega odstavka 17. člena se namesto pike doda vejico in določbo v naslednji 
vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer šola nastopa v 
pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«. 
 

KONČNA DOLOČBA 
 

3. člen 
 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Petrovče začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 007-0010/2020 
 
 
 
 
 Žalec, Žig 

Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
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OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni 
delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 
O D L O K  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče 
(neuradno prečiščeno besedilo)1 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) S tem odlokom Občina Žalec, s sedežem Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju 
besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni 
zavod Osnovna šola Petrovče (v nadaljevanju šola). 

II. IME IN SEDEŽ ŠOLE 

2. člen 

(1) Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Petrovče 
Skrajšano ime šole: OŠ Petrovče  
Sedež šole: Petrovče 32, Petrovče 

(2) V sestavo osnovne šole sodi: 
– Podružnična osnovna šola Trje, Galicija 18e, Žalec. 

III. PEČAT ŠOLE 

3. člen 

(1) Šola ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi 
pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Petrovče.  

(2) Ravnatelj šole sprejme sklep, v katerem določi število posameznih pečatov, njihovo hrambo 
in uporabo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni. 

IV. DEJAVNOST ŠOLE 

4. člen 

(1) Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:  
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I 56.290 Druga oskrba z jedmi 
H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
R 93.110 Obratovanje športnih objektov 

                                                 
1 Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče 

obsega: 
- Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče – prečiščeno besedilo (Uradni list 

RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Petrovče (Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Petrovče (Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Petrovče (Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010). 
- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, 

št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016 in 70/2016 z dne 11.11.2016 - popravek). 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Petrovče. 
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R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.  
 

5. člen 

(1) Šola izvaja javno veljavni vzgojno izobraževalni program, ki je sprejet na način in po 
postopku, določenim z zakonom. 

6. člen 

(1) Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na 
območju šolskega okoliša, ki obsega:  

1. za matično šolo:  
– naslednja naselja: Arja vas, Dobriša vas, Drešinja vas, Levec, Mala Pirešica, Petrovče, 

Ruše, Zaloška Gorica, Novo Celje,  
– del naselja Brnica (prostorski okoliš št.139)  
– del naselja Kasaze (prostorski okoliš št.138,140).  

2. za podružnično osnovno šolo Trje: 
– naslednja naselja: Galicija, Hramše, Pernovo, Velika Pirešica, Zavrh pri Galiciji, Železno.  

(2) Matična enota je Osnovna šola Petrovče, kjer je sedež šole. 

V. ORGANI ŠOLE 

7. člen 

(1) Organi šole so:  
–  svet šole,  
–  ravnatelj,  
–  svet staršev,  
–  strokovni organi.  

(2) Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv, ki 
opravljajo naloge v skladu z zakonom. 

8. člen 

(1) Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:  
–  3 predstavniki ustanovitelja,  
–  5 predstavnikov delavcev (4 delavci iz matične šole Petrovče in 1 delavec iz podružnice 

Trje),  
–  3 predstavniki staršev.  

(2) Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov 
staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.  

(3) Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno. 

9. člen 

(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Žalec.  

(2) Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed svojih članov. Pri tem se mora 
zagotoviti enakomerna zastopanost staršev matične in podružnične šole.  

(3) Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po 
postopku in na način, ki ga določa zakon, ta odlok in pravila šole. Pri tem se mora zagotoviti 
enakomerna zastopanost delavcev matične in podružnične šole.  

(4) Delavci, ki volijo imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate lahko predlaga 
vsak delavec na zboru delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
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delavcev zavoda. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so dobili največje število glasov 
delavcev, ki so volili.  

(5) Svet šole najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnih za izvedbo volitev 
in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in 
pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.  

(6) Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma 
izvoljen, če:  
–  odstopi,  
–  zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana 

sveta šole,  
–  je razrešen,  
–  mu preneha delovno razmerje v šoli.  

(7) Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po 
postopku, določenem za imenovanje.  

(8) Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem 
obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 
predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena.  

(9) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal 
mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.  

(10) Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je 
mandat potekel, opravi sklic ravnatelj šole.  

(11) Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o 
imenovanju. S tem dnem prične teči mandat novemu svetu.  

(12) Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika. 

10. člen 

(1) Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:  
–  sprejema pravila in druge splošne akte šole,  
–  določa finančni načrt in sprejema računovodske izkaze,  
–  predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,  
–  daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,  
–  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,  
–  sprejema program razreševanja presežnih delavcev,  
–  odloča o povezovanju šole v skupnost zavodov oziroma o ustanovitvi zavoda za opravljanje 

skupnih nalog,  
–  opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge. 

11. člen 

(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Naloge in pristojnosti ravnatelja so 
določene z zakonom. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole ter zastopa šolo in je 
odgovoren za zakonitost dela šole.  

(2) Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat 
veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

(3) Ravnatelj predstavlja in zastopa šolo brez omejitev.  

(4) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja 
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Pomočnika ravnatelja imenuje in 
razrešuje ravnatelj v skladu z zakonom.  
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(5) Ravnatelj lahko za predstavljanje šole in za posamezna opravila pisno pooblasti druge 
delavce šole. 

 

12. člen 

(1) Ravnatelja šole imenuje in razrešuje svet šole po postopku in pogoji, določenimi z 
zakonom. 

13. člen 

(1) Podružnična osnovna šola ima vodjo, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev 
podružnične osnovne šole. 

13.a člen 

(1) Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste, pristojnosti in način oblikovanja 
strokovnih organov šole določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. 

VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE 

14. člen 

(1) Ustanovitelj daje šoli nepremičnine in opremo v uporabo in upravljanje za izvajanje 
registrirane dejavnosti po stanju, ki ga izkazuje šola v bilanci stanja na dan 31.12.1996.  

(2) Premoženje, s katerim upravlja šola, je last ustanovitelja. Šola razpolaga s premičnim 
premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Šola 
lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju 
ustanovitelja. 

(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s 
katerim upravlja šola, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik 
premoženja. 

(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja 
samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja). 

(5) Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 

15. člen 

(1) Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna 
občine Žalec v skladu z zakoni, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko 
pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.  

(2) Z odlokom o proračunu občine Žalec se določi letna višina sredstev za pokrivanje šole na 
podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta šole. 

16. člen 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad 
odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.  
 
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta 
zavoda. 
 
(3) Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jih je dolžan 
zagotavljati v skladu z veljavno zakonodajo. 
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VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU 

17. člen 

(1) Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero 
je ustanovljena, v svojem imenu in za svoj račun, razen za upravljanje s stvarnim 
premoženjem ustanovitelja, kjer šola nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun 
ustanovitelja.  

(2) Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerim razpolaga.  

(3) Podružnične osnovne šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.  

(4) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 
15. členom tega odloka.  

(5) Šola je dolžna poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih 
rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja. 

VIII. JAVNOST DELA 

18. člen 

(1) Delo šole je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet šole z večino 
glasov odloči o izločitvi javnosti. 

IX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI 

19. člen 

(1) Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma 
se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za 
poslovno tajnost.  

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju 
delovnega razmerja.  

(3) Za poslovno tajnost se štejejo:  
–  podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,  
–  podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno tajnost,  
–  podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,  
–  podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija. 

 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni 
list RS, št. 63/2001) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 

20. člen 

(1) Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta šole v skladu s tem odlokom. 

21. člen 

(1) Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata. 

22. člen 

(1) Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse 
potrebno, da šola uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku 
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. 
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23. člen 

(1) Šola je pravna naslednica Osnovne šole »Miroslav Širca« Petrovče, p.o., ki je vpisana v 
sodni register pri registerskem sodišču Okrožnega sodišča v Celju, pod št. Srg 1545/92 in 
prevzame vse pravice in obveznosti tega šole. 

24. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v občini Žalec veljati odlok o organiziranju javnih 
zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je 
sprejela skupščina občine Žalec (Uradni list RS, št. 4/91-I, 54/92 ), razen 12. točke 2. člena 
odloka, ki velja do preoblikovanja Zavoda za izvajanje spremljevalnih dejavnosti Žalec.  

(2) Ta odlok vsebuje besedilo odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Petrovče (Uradni list RS, št. 6/97), besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 
49/98) in besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 37/2001). 

25. člen 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 65/2002) vsebuje naslednjo končno 
določbo: 

4. člen 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne od 1. 9. 2002 dalje. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 56/2008) vsebuje naslednjo končno 

določbo: 

8. člen 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 37/2010) vsebuje naslednji prehodno 

in končno določbo: 

2. člen 

(1) Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. 

Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in članom, 

ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom 

mandata sveta. 

3. člen 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Petrovče (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016 in 70/16 – popr. z dne 
11.11.2016) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

3. člen 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. ______ z dne _____) vsebuje 
naslednjo končno določbo: 
 

3. člen 

(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Petrovče začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 


