
 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 
17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 40. in 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 in 40/12 - ZUJF), Pravilnika o pogojih za 
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 
16/98, 82/03 in 61/05) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 19. redni seji dne 16. 7. 2013 sprejel 
 
 

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

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja 
Malgaja Šentjur (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) se v 2. členu doda sedmi odstavek, 
ki se glasi:  
 »V sestavo Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur sodi tudi Oddelek prilagojenega 
izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. 
Sedež oddelka: Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur.« 

 
 

2. člen 
 
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe tudi po vzgoji in izobraževanju otrok s 
posebnimi potrebami na območju vseh naselij Občine Šentjur.« 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
 

3. člen 
 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni in se glasi: 
»Zavod je devetletna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. 
razreda obvezne osnovne šole ter prilagojenega izobraževalnega programa devetletne 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.« 
 
 

4. člen 
 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 004-11/2004 (242) 
Šentjur, 16. 7. 2013 
 

Župan, 
   mag. Marko Diaci 
 


