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25. REDNE SEJE

PREDLOG SKLEPOV:

1. obiinski svet obiine Podietrtek obravnavr odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi
Javnega vzgojno - izobraievarnega zavoda osnovna 5oia podietrtek po skrajSanem
postopku.

2. obiinski svet obiine Podcetrtek sprejme odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi
Javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda osnovna sola podietrtek v r. in 2.
obravnavi.

Simona Selekar, vi5ja svetovalka za finance in druZbene
dejavnosti

Peter Misj4 l. r.
ZUPAN
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ZADEVA: ObrazloZitev predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno - izobraievalnega zavoda Osnovna Sola Podietrtek

Osnovna Sola Poddetrtek je na obdino posredovala dopis Ministrstva za izobraZevanje, znanost
in Sport, v mezi s pripravo akta, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu in cenika za prodajo
blaga in storitev na trgu. V Uradnem listu RS, 5t. 1112022, je bil namred objavljen Pravilnik o
spremembah in dopolniwah Pravilnika o postopkih za izvrSevanje proraduna Republike
Slovenije, ki med drugim doloda novo poglavje 6.3.1. >Usmeritve za upravljanje trZne
dejavnosti< in obsega novi I l9.a in 1 19.b dlen.

V ll9.a dlenu je dolodeno, da mora akt o ustanoviwi posrednega uporabnika drZavnega
proraduna. ki je javni zavod in ki poleg javne sluZbe opravlja tudi prodajo blaga in storitve na
trgu (tuZno dejavnost), vsebovati dotodbo, dajavni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko
izvaja le, ie bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih
stro5kov. Navedeno dolodbo je tako potrebno vkljuditi v ustanoviweni akt javnega zavoda, to
je v Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Poddetrtek
(Uradni list RS,51. 59/1996, 72/1998,12312003,4212007,l0/2010 in 3912013).

Sola izvaja prodajo blaga in storitev na trgu s kuhanjem obrokov (malica in kosilo) za
zaposlene. Z izvajanjem prodaje blaga in storitev na trgu se zagotavlja najmanj pokritje vseh s

to dejavnosdo povezanih stro5kov. StroSki, ki nastanejo v zvezt z prodajo blaga in storitev na
trgu so: stro3ki Zivil, stroSki energije (plin, elektrika, ogrevanje), servisi, popravila, komunalne
storitve, potro5ni material, distila, stroSki dela (plada kuharja, potni stro5ki, prehmna) in
morebitni drugi stroiki.

Predlagana dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobrazevalnega zzvoda
Osnowa Sola Poddetrtek na koncu 10. dlena dodaja nov odstavek, ki se glasi: >Zavod lahko
izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, de zagotovi pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih
odhodkov<.

Ker gre za manj zahtevo dopolnitev odloka se v skladu s 79. dlenom Poslovnika Obdinskega
sveta Obdine Poddetrtek predlag4 da se le ta sprejme po skraj5anem postopku.

Pripravila:
Katja Mlak
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Prlpraye akt , kl ur8ja prcdajo blaga ln storitov na trgu in cenlfa za
prodajo blaga ln sto?itoy na trgu

SpoStovani,

obvescamo vas, da je bil Uradnem listu RS (St. ,nf2122) objavljen pravitnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvGevanle proracuna Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Pravilnik), ki med drugim doloaa novo podpoglavje 6.3. i.a ,Usmeritve za
opravljanje trzne dejavnosti(, obsega novi 'l 19.a in 1 19.b Clen.

V novem 119.a Clenu je doloaeno, da mora aK o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni
proracunski uporabnik in ki poleg javne sluzbe opravlja tudi proda.lo blaga in storitev na trgu (tj.
tr2no deiavnost), vsebovati dolocbo, dajavni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja
le, Ce bo z izv4anilc,m te zagotovil najmanj pokrige vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
Navedena dolocba bo vkljuaena v akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Republika Slovenija, javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, pa
predlagamo, da na vkljucitev te dolocbe v ustanovitveni akt opozorijo svojega ustanovitelja.

Skladno z novim 119.b Clenom ministrstvo poziva vse javne zavode, ki opravljajo prodajo blaga
in storitev na trgu, da:

1) za dejavnosti, ki jih opravuate kot prodajo blaga in storitev na trgu, prioravite cenik z
obrazloZitviio, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev
trzne dejavnosti, ter akt. ki ureia orodaio blaoa in storitev na trou. V kalkulacijo cene morajo
biti vsteti vsi stroski, ki so povezani s prodajo blaga in storjtev na trgu in se nanasajo na
izdalke za blago in storitve, investictle in investicusko yzdrzevanje ter stroske dela.

2) cenik iz prel5nje toeke sprejme svet zavoda

Simona
in istrica

P

Lepo pozdravljeni,

STEC

Tadeve:

V skladu s 25. dlenom Pravilnika vas oozivamo, da cenik uveliavite v roku Sestih mesecev od
uvelravitve Pravilnika. to ie do 12. 8. 2022.



Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS, St.
I 6/07 - uradno prediSdeno besedilo, 36/08, 58/09, 64109 - popr.,65/09 - popr., 2\ll | , 40/12 -
ZUJF. 57 /12 - ZPCP-2D,47115,46/16,49116 - popr.,25/17 - ZYaj, 123/21, 172/21,207 t21 in
l15l22-ZZNSPP) in 18. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, st. 88/22)je Obdinski
svet Obdine Poddetrtek na _ seji dne _ sprejel

PREDLOG

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi

Javnega vzgojno - tzobrailevalnega zavoda Osnovna Sola Podietrtek

l. dlen

2. dlen

Dolodba 10. dlena odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov drugi odstavek, ki glasi:
>Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, de bo z izvajanjem te zagotovil
najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.<

3. dlen

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

Zrryan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

Stevilka:
Datum:

s tem odlokom se dopolnjuje odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobraZevalneg a zavoda
Osnovna Sola Poddetrtek (Uradni list RS, St. 59/1996, 72/1998,123/2003,42t2007,10/2010 in
39t2013).


