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VLADA
2187. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju 

javnega zdravstvenega zavoda Klinični center 
v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični 
center

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G in 65/14), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in četrtega 
odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega 
zdravstvenega zavoda Klinični center v javni 

zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavo-

da Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični 
center (Uradni list RS, št. 138/06 in 27/07) se tretji odstavek 
12. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za generalnega direktorja UKC je lahko imenovan kan-
didat, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih 
delovnih mestih s področja organizacije, vodenja in upravljanja,

– predloži program dela in razvoja UKC,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in

– ima znanje enega tujega jezika.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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OBČINE

KAMNIK

2188. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK-
-UPB-1, št. 02/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni 
list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) sta Občinski svet Občine 
Kamnik na 8. seji dne 24. 6. 2015 in Občinski svet Občine 
Komenda na 7. seji dne 18. 6. 2015 sprejela

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Kamnik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg 

24, Kamnik in Občina Komenda, s sedežem Zajčeva cesta 
23, Komenda, (v nadaljnjem besedilu: občini ustanoviteljici), 
ustanavljata na področju osnovnega glasbenega izobraževa-
nja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Kamnik 
(v nadaljevanju: zavod), ki izvaja osnovno glasbeno izobra-
ževanje.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občini 
ustanoviteljici po naslednjem ključu:

– Občina Kamnik 85,67 %;
– Občina Komenda 14,33 %.
Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanovitelj-

skih pravic ustanovita Svet ustanoviteljic.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda je: Kajuhova pot 11, Kamnik.
V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki, in sicer:
– Duplica, na lokaciji Osnovna šola Marije Vere, Ljubljan-

ska 16 a, Kamnik;
– Stranje, na lokaciji Osnovna šola Stranje, Zgornje Stra-

nje 22, Stahovica;
– Šmartno, na lokaciji Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, 

Šmartno 27 a, Laze v Tuhinju;
– Komenda, na lokaciji Osnovna šola Komenda Moste, 

Glavarjeva cesta 37, Komenda;
– Jezersko, na lokaciji Osnovna šola Matije Valjavca 

Preddvor, podružnična šola Jezersko, na lokaciji Zgornje Je-
zersko 62, Zgornje Jezersko.

Dislocirani oddelki delujejo v odvisnosti od izraženih po-
treb po glasbenem izobraževanju.

3. člen
Ne glede na določila tega odloka, sredstva in premoženje 

za delovanje dislociranega oddelka Jezersko zagotavlja Občina 
Jezersko.

4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in od-

govornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta 
odlok.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-
govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

Ne glede na določila tega odloka za obveznosti dislocira-
nega oddelka Jezersko odgovarja Občina Jezersko.

5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču 

v Ljubljani pod reg. št. 857/00. Zavod se vpiše v razvid zavodov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

2. Žig zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike, premera 

35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zu-
nanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Kamnik.

Zavod ima in uporablja tudi žig okrogle oblike, premera 
20 mm z enako vsebino kot žig iz prvega odstavka tega člena.

Žig poleg sestavin iz prvega in drugega odstavka tega 
člena vsebuje tudi navedbo sedeža zavoda.

Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v prav-
nem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, 
ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in 
učencem oziroma njihovim staršem.

Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za 
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

7. člen
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja 

in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti 
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda 
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v 
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla-

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje podpisujejo za zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poobla-
ščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v 
tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih 
potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji 

in osnovnem glasbenem izobraževanju na območju Občine 
Kamnik, Občine Komenda in Občine Jezersko.
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III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen
Glavna dejavnost Glasbene šole Kamnik, izvajana kot 

javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje na področju kulture in umetnosti
Zavod lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi progra-

me in opravlja druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno 
dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti 
pod šiframi:

J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
N/74.200 Fotografska dejavnost
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško upri-

zarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni glasbeno izobraževalni 

program, ki je sprejet na način in po postopku določenem 
z zakonom.

13. člen
Zavod opravlja osnovno glasbeno izobraževanje za 

učence v oddelkih, skupinah in individualno.
Zavod izdaja spričevala o doseženem uspehu.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj 
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da 
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi 
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih 
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s kate-
rimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, 

sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in 
predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane;
– izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev 

enega člana.
Ustanoviteljici imenujeta člane sveta zavoda izmed de-

lavcev občinske uprave ali občinskih organov ter članov posa-
meznih naselij šolskega okoliša. Dva predstavnika občin usta-
noviteljic imenuje Občina Kamnik, enega pa Občina Komenda.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda ne-
posredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga 
določata zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji 

predsednika in namestnika predsednika. V kolikor je pred-
sednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika 
iz Občine Komenda in obratno.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta 

zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.

17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 

uresničitvi;
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi 

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v zavodu;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune;
– predlaga občinama ustanoviteljicama spremembo ali 

razširitev dejavnosti;
– daje občinama ustanoviteljicama in ravnatelju zavoda 

predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z občinama ustanoviteljicama odloča o 

najemanju kreditov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z občinama ustanoviteljicama o 

povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih 
administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje 
drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v 

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iz-
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tekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni 
pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan voli-
tev in število članov sveta, ki se volijo (iz sedeža zavoda in 
dislociranih oddelkov). Sklep o razpisu volitev se mora javno 
objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, 
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov 
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v 
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo 
se imenuje za dobo štirih let.

19. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda 

imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico 
in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo 
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, 
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en 
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli 
izmed kandidatov sedeža zavoda in dislociranih oddelkov 
oziroma izmed kandidatov upravnih, administrativnih in teh-
ničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne šte-
vilke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, 
kot jih je treba izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih za-
voda.

21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, 

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so 
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva 
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima 
daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna 
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v 
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu 

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 od-
stotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na 
zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal 
sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva 
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se 
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahte-
ve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če 
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega 
odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet 

zavoda se poleg določb tega odloka uporabljajo tudi določila 
veljavnega zakona.

2. Ravnatelj

24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-

natelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s 

samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
zavoda;

– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive 

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, 

roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-

vic in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi.

25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let 
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja ime-
nuje in razrešuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občin ustanoviteljic in
– mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazloži-

jo. Če občini ustanoviteljici in drugi organi ne izdajo mnenja 
v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o 
izbiri odloči brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega 
kandidata za mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dne-
va, ko je bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči 
o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred spreje-
mom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo 
in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za 



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 16. 7. 2015 / Stran 6007 

razrešitev seznani občini ustanoviteljici, učiteljski zbor in svet 
staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja po-
sreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh 
od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi 
ravnatelja brez tega mnenja. Svet po prejemu mnenja ministra 
oziroma po preteku 30-dnevnega roka odloči o razrešitvi s 
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno 
sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imeno-
van, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kan-
didatov, vendar največ za eno leto.

Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju 
svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti 
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 
osmih dneh minister.

3. Strokovni organi

27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni 

učiteljski zbor in strokovni aktivi.

28. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraže-

vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in 

pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, 

ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim, 

ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta 

oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta 

oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljša-
nje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe 
staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, 
določene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

31. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v 

zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem 

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev opravlja naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in 

o letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-

valni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in 

zakonom.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

32. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavo-

du opravljajo učitelji, knjižničarji in drugi strokovni delavci, 
ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potreb-
nih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: 
strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo 
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da 
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri 
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni je-
zik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi 
predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri 
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika 
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v 
primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, 
določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega 
strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela 
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest, ki 
imajo ustrezno izobrazbo in obvladajo slovenski jezik.

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti 
delovnega razmerja oseba, ki:

– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

33. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in 

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod 
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 
svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v 
zavodu se objavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. 
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov 
in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območ-
ju katere ima zavod sedež.

Zavod mora pred objavo prostega delovnega mesta 
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

34. člen
Občini ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavo-

da. Zavodu zagotavljata tudi sredstva in premoženje v skla-
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du z zakonom, standardi in normativi, razen za dislocirani 
oddelek Jezersko.

Sredstva se med občinama ustanoviteljicama delijo na 
podlagi deležev, določenih v sklepu o načinu sporazumne 
delitve premoženja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 
1998, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na izredni 
seji, dne 1. 7. 1999, Občinski svet Občine Komenda pa na 
redni seji, dne 25. 11. 1999. Na podlagi tega sklepa je de-
litev sredstev naslednja: Občina Kamnik 85,67 % in Občina 
Komenda 14,33 %.

Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni 
do uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda. 
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upra-
vljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega 
premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi 
bremeni brez soglasja občin ustanoviteljic.

35. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 

sredstev občin ustanoviteljic in sredstev Občine Jezersko za 
dislocirani oddelek Jezersko, prispevkov učencev, sredstev 
od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov 
sponzorjev ter iz drugih virov.

Z odlokom o proračunu Občine Kamnik in odlokom o 
proračunu Občine Komenda se določi letna višina sredstev 
za pokrivanje z zakonom določenih obveznosti in nadstan-
dardnega programa. Sredstva za pokrivanje obveznosti di-
slociranega oddelka Jezersko določi Občina Jezersko.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 
prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem 
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih de-
javnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo ma-
terialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po 
predhodnem soglasju občin ustanoviteljic pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavno-
sti, upoštevaje dogovorjena merila, kriterije ter normative in 
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta 
občini ustanoviteljici oziroma država. Primanjkljaj sredstev v 
poslovanju zavoda, razen primanjkljaja sredstev v poslova-
nju dislocirane enote Jezersko, se krije iz proračunov obeh 
občin ustanoviteljic na podlagi deležev, določenih v sklepu 
o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po 
stanju na dan 31. 12. 1998, in sicer: Občina Kamnik 85,67 % 
in Občina Komenda 14,33 %.

36. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in 
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne finan-
cirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, 
za zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pri-
spevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in 
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda 
predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra-
vila.

VII. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC 
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

37. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda ome-

jeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja 

zavod, razen za dislocirani oddelek Jezersko, za obveznosti 
katerega odgovarja Občina Jezersko.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJIC IN ZAVODA

38. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti dogo-

vorita ustanoviteljici s pogodbo.
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti glede 

dislociranega oddelka Jezersko skleneta ustanoviteljici po-
godbo z Občino Jezersko.

1. Svet ustanoviteljic

39. člen
Zaradi zagotavljanja javne službe na področju glasbene 

dejavnosti občin Kamnik in Komenda ter gospodarnejšega 
in učinkovitejšega uresničevanja ustanoviteljskih pravic in 
obveznosti zavoda, Občina Kamnik in Občina Komenda 
ustanovita Svet ustanoviteljic.

40. člen
Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanovi-

teljic.
Sedež Sveta ustanoviteljic je v Kamniku, Glavni trg 24, 

1241 Kamnik.
Svet ustanoviteljic predstavlja župan Občine Kamnik, v 

njegovi odsotnosti pa drug član Sveta ustanoviteljic, ki ga za 
to pooblasti župan Občine Kamnik.

41. člen
Naloge Sveta ustanoviteljic:
– izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v ime-

nu in za račun ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb 
tega odloka,

– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nana-
šajo na skupno izvajanje javne službe v zavodu.

Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge, 
potrebne za nemoteno delo Sveta ustanoviteljic, opravlja 
občinska uprava Občine Kamnik.

Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic obsegajo ma-
terialne stroške in stroške strokovnega in administrativno 
tehničnega dela v občinski upravi Občine Kamnik in jih občini 
ustanoviteljici zagotavljata po ključu iz drugega odstavka 
1. člena tega odloka.

42. člen
Svet ustanoviteljic se sestaja na sejah, ki jih skliče 

župan Občine Kamnik.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina sousta-

noviteljica.

43. člen
Župana sprejemata odločitve na sejah s konsenzom.
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi 

odločita občinska sveta Občine Kamnik in Občine Komenda 
z navadno večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov.

Svet ustanoviteljic mora odločitev sprejeti v 60 dneh 
po podani zahtevi.

IX. NADZOR

44. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo 
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sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v 
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki 
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge 
institucije, določene z zakonom.

45. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 

sodišče Republike Slovenije in nadzorna odbora občin usta-
noviteljic.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic 
nadzirata občini ustanoviteljici ali upravni odbor sklada, če 
je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene 
nepremičnine v upravljanju zavoda.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

46. člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge 

zadeve, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo 
organizacijo in delo. Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, če tako do-
loča zakon.

47. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 

zavoda urejajo veljavni predpisi in pravila zavoda.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata 

oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s 
tem odlokom.

49. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je 

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi 
organizacijo dela v skladu s tem odlokom v roku treh mese-
cev od dneva uveljavitve tega odloka.

50. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, 

za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata se opravi 
razpis za prosto delovno mesto na način in po postopku, 
določenim z zakonom in tem odlokom.

51. člen
Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami 

zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve 
tega odloka.

52. člen
Zavod je pravni naslednik Glasbene šole, ki je vpisa-

na v sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod 
št. 857/00.

53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glas-
bena šola Kamnik (Uradni list RS, št. 38/00, 93/07 in 37/15).

54. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini usta-

noviteljici. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in v Uradnih objavah glasila Občine Komenda in začne 
veljati petnajsti dan po zadnji objavi.

Št. 410-0008/2015
Kamnik, dne 24. junija 2015

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

Št. 007-0002/2015
Komenda, dne 18. junija 2015

Župan
Občine Komenda

Stanislav Poglajen l.r.

LJUBNO

2189. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12, 109/12) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno 
(Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 
7. 7. 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih  
za prostorsko celoto Občine Ljubno

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in 
način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (v na-
daljevanju: spremembe PUP celota Občine Ljubno).

2. člen
(pravna podlaga)

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka PUP 
celota Občine Ljubno, je v 96. členu Zakona o prostorskem 
načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12). Ta člen določa veljavnost in spremembe občinskih 
prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. Za-
kon o prostorskem načrtovanju v svojem 96. členu, v četrtem 
odstavku namreč dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih 
prostorskih ureditvenih pogojev občine, do sprejetja občinske-
ga prostorskega načrta.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe  

PUP celota Občine Ljubno)
(1) Občina Ljubno je leta 1996 sprejela Odlok o PUP ce-

lota Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96). Spremembe 
in dopolnitve Odloka o PUP za celoto Občine Ljubno so bile v 
letu 2014 (Uradni list RS, št. 14/14, 71/14).

(2) Razlogi za spremembo PUP celote Občine Ljubno so v 
pomanjkanju določil v obstoječem prostorskem planu o gradnji 
javne infrastrukture, malih čistilnih naprav, malih hidroelektrarn, 
obnovi mlinov in žag ter postavitvi šotorov za taborjenje.

(3) Območja urejanja dopustnih posegov v prostor glede 
na podrobnejšo namensko rabo prostora, merila in pogoje za 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
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graditev objektov, je potrebno prilagoditi potrebam in razvojnim 
ciljem občine, komunalnemu opremljanju in priključevanju na 
komunalno opremo, poseganju na varovana in zavarovana 
območja.

(4) Predvidene spremembe in dopolnitve PUP celota Ob-
čine Ljubno ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obrav-
navanem območju PUP.

4. člen
(območje sprememb PUP celota Občine Ljubno)

Območje sprememb PUP celota Občine Ljubno se na-
naša na vsa zemljišča, v vseh katastrskih občinah, ki jih ureja 
Odlok o PUP celota Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96, 
Uradni list RS, 14/14, 71/14).

5. člen
(vsebina in oblika sprememb PUP celota Občine Ljubno)

(1) Sprememba PUP celota vsebuje spremembo tekstu-
alnega dela, izdela se v standardizirani in predpisani digitalni 
in analogni obliki.

(2) Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka PUP 
celota Občine Ljubno.

(3) Grafični del PUP celota se ne spreminja.

6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o 
PUP niso predvidene.

7. člen
(roki za pripravo PUP)

Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12) postopek izdelave sprememb PUP celota Občine Ljub-
no nadaljevala kot skrajšani postopek sprememb in dopolnitev 
PUP celota, saj gre za predloge sprememb in dopolnitev PUP 
celota, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ure-
ditev ter se ne spreminja osnovna namenska raba.

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave 
spremembe PUP celota Občine Ljubno:

Aktivnost Predvideni 
čas izvedbe

Začetek – sklep o pripravi in objava 
sklepa v uradnem glasilu

Priprava osnutka 7 dni

Pridobitev smernic nosilcev urejanja 
prostora

30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka 10 dni 

Naznanilo javne razgrnitve 7 dni

Javna razgrnitev in javna
obravnava

15 dni

Preučitev pripomb in predlogov iz jav-
ne razgrnitve

7 dni 

Potrditev stališč do pripomb
in seznanitev javnosti

10 dni 

Izdelava predloga 10 dni 

Pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora

30 dni

Izdelava usklajenega predloga 7 dni

Potrditev predloga 7 dni 

Sprejem in objava odloka v uradnem 
glasilu

8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic 
in mnenj so:

1. Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Ma-
riborska cesta 88, 3000 Celje.

Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja 
prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se 
le-ti vključijo v postopek.

9. člen
(ocena finančnih posledic)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in 
dopolnitev PUP zagotovi občina.

10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-006/2015-1
Ljubno, dne 7. julija 2015

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

PUCONCI

2190. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ 
Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – 
ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 24. in 31. člena 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva-
jajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 
16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 
7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca  

pri OŠ Puconci

1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 

373,49 EUR.

2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v 

višini 335,02 EUR. Razlika cene v višini 38,47 EUR do polne 
ekonomske cene 373,49 EUR, se krije iz Proračuna Občine Pu-
conci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa.

Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otro-
ke, katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila 
za starše financira oziroma sofinancira država iz svojega 
proračuna.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
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3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagota-

vljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zapo-
slene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se prese-
gajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu 
z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi 
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljav-

nih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo 
otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reše-
vanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža 
plačilo vrtca za en dohodkovni razred.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi 
odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina 
rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca 
skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige 
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju 
Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stano-
vanjske hiše na območju Občine Puconci,

– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem 

znižanju plačila vrtca odloča pristojni Center za socialno 
delo.

Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, 
ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine. 
Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, 
pa dodatno znižanje pripada samo za najstarejšega otroka, 
vključenega v vrtec.

5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za 

vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek 
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, 
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred 
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času 
odsotnosti otrok zagotavlja Občina Puconci na podlagi iz-
danih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za 
stroške neporabljenih živil.

6. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vlo-
ge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred prido-
bitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali 
najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada 
pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve 
otroka v vrtec.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list. 
RS, št. 64/14).

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.

Št. 602-0004/2015 
Puconci, dne 2. julija 2015

Župan
Občine Puconci

Ernest Nemec l.r.

SLOVENJ GRADEC

2191. Odlok o merilih za izdajo soglasij 
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem 
času pri opravljanju gostinske dejavnosti 
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 
št. 93/07 – UPB2 in 26/14 – ZKme-1B) in 4. člena Pravilnika o 
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list 
RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena 
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 
– UPB-1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gra-
dec na 8. seji dne 1. 7. 2015 sprejel

O D L O K
o merilih za izdajo soglasij za obratovanje 

v podaljšanem obratovalnem času 
pri opravljanju gostinske dejavnosti 

v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
Ta odlok določa merila in pogoje, na podlagi katerih pri-

stojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju besedila: pristojni 
občinski organ) izda soglasje za obratovanje gostinskega obra-
ta oziroma kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
(v nadaljevanju besedila: gostinski obrat oziroma kmetija) v 
podaljšanem obratovalnem času.

Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljša-
nem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obra-
tovalnega časa, določenega v skladu s prvim odstavkom 
3. člena, prvim odstavkom 4. člena, in 17. členom Pravilnika 
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni 
list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07 – v nadaljevanju 
besedila: pravilnik).

Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za primere, ko se 
gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata 
oziroma kmetije v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi 
ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.

2. člen
O soglasju k podaljšanem obratovalnem času gostinske-

ga obrata oziroma kmetije odloča pristojni občinski organ na 
podlagi naslednjih meril:

1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja:
a) mestno jedro Slovenj Gradca, stanovanjski objekti in 

objekti v stanovanjskih naseljih,
b) obrtne cone, večnamenski objekti, kmetije.
2. vrsta gostinskega obrata:
a) nastanitveni gostinski obrati (hoteli, moteli, penzioni, 

prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planin-
ski in drugi domovi, kampi), kmetije z nastanitvijo in obrati za 
pripravo in dostavo jedi,

b) drugi gostinski obrati (restavracije, gostilne, kavarne, 
slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice) in izle-
tniške kmetije.

3. varstvo pred hrupom,
4. interesi gostincev in kmetov,
5. javni interes.

3. člen
Gostinski obrati in kmetije ter z njimi povezani gostinski 

vrtovi, terase in podobno, obratujejo v podaljšanem obratoval-
nem času, če pridobijo soglasje pristojnega občinskega organa 
za tekoče koledarsko leto, ter pod pogojem:

– da do dneva vložitve vloge za izdajo soglasja za po-
daljšan obratovalni čas, v gostinskem obratu oziroma kmetiji, 
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ni posredovala policija ali pristojni inšpekcijski organ, zaradi 
kršitev javnega reda in miru ali prekoračitve dovoljenega 
obratovalnega časa, več kot dvakrat v obdobju 2 mesecev in

– da je v primeru preklica soglasja za podaljšan obra-
tovalni čas s strani pristojnega občinskega organa, potekla 
doba odvzema možnosti pridobitve soglasja iz 10. člena tega 
odloka.

4. člen
Pristojni občinski organ lahko veže izdajo soglasja na 

predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi 
teh pogojev tudi prekliče (npr. parkirišča, varnostna služba, 
protihrupna zaščita, prometna varnost, urejenost okolice, skrb 
za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinske-
ga obrata in drugi objektivni razlogi).

5. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ni potrebno 

pridobiti soglasja pristojnega občinskega organa za obrato-
vanje po 22.00 uri, naslednjim gostinskim obratom oziroma 
kmetijam, in sicer:

– gostinskim obratom, ki nudijo gostom nastanitev ter 
sestavnim enotam teh obratov (npr. hotelske restavracije) 
in kmetijam z nastanitvijo, vendar le za goste z nastanitvijo,

– obratom za pripravo in dostavo jedi.
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem 

času po 22.00 uri, pa morajo pridobiti tisti gostinski obrati 
oziroma kmetije, ki nudijo gostom nastanitev za tiste sestavne 
enote, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov, 
kot so gostinski vrtovi, terase in podobno.

Zunaj zaprtih prostorov gostinskih obratov oziroma kme-
tij, ki nudijo gostom nastanitev, se lahko obratuje v skladu z 
določenim obratovalnim časom gostinskega obrata oziroma 
kmetije, vendar najdlje do časa določenega za posamezno 
območje glede na 6. in 7. člen tega odloka. Prav tako se 
lahko mehanska ali živa glasba, predvaja do ure določene za 
posamezno območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija 
nahaja.

6. člen
Mestno jedro Slovenj Gradca, stanovanjski objekti in objekti  

v stanovanjskih naseljih
Na območju mestnega jedra (meje mestnega jedra so 

določene z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec, 
Uradni list RS, št. 9/94, 11/98 in 38/09), v stanovanjskih objek-
tih in v objektih v stanovanjskih naseljih, ki se nahajajo izven 
mestnega jedra, lahko gostinski obrati ter z njimi povezani 
gostinski vrtovi, terase in podobno, obratujejo v podaljšanem 
obratovalnem času, če pridobijo soglasje pristojnega občin-
skega organa.

Podaljšan obratovalni čas se lahko dovoli po 22.00 uri 
od ponedeljka do četrtka in v nedeljo do 24.00 ure ter v petek 
in soboto do 03.00 ure zjutraj.

Zunaj zaprtih prostorov gostinskih obratov kot so go-
stinski vrtovi, terase in podobno, ki so neposredno povezani 
z gostinskim obratom, se lahko obratuje v skladu z določenim 
obratovalnim časom gostinskega obrata, vendar najdlje do 
24.00 ure, v petkih in sobotah do 01.00 ure naslednjega dne.

Mehanske ali žive glasbe na gostinskih vrtovih, terasah 
in podobno, ni dovoljeno predvajati po 24.00 uri, v petkih in 
sobotah po 01.00 uri naslednjega dne.

7. člen
Obrtne cone, večnamenski objekti, kmetije

Gostinski obrati, ki obratujejo na območju obrtnih con, 
morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za 
podaljšani obratovalni čas, glede na vrsto obrata (restavracije, 
gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči 
in osmice), vendar ne več kot do 04.00 ure zjutraj.

Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgo-
vsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objek-
tih), morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa, 
da lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času do ure, 
ki je v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom 
prireditev, ter soglasjem lastnika ali upravljalca večnamenske-
ga objekta, vendar ne več kot do 04.00 ure zjutraj.

Izletniške kmetije izven območja 6. člena tega odloka, 
morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za 
podaljšani obratovalni čas, vendar ne več kot do 04.00 ure 
zjutraj.

Zunaj zaprtih prostorov gostinskih obratov oziroma kme-
tij kot so gostinski vrtovi, terase in podobno, ki so neposredno 
povezani z gostinskim obratom oziroma kmetijo, se lahko 
obratuje v skladu z določenim obratovalnim časom gostin-
skega obrata oziroma kmetije, vendar najdlje do 24.00 ure, v 
petkih in sobotah do 02.00 ure naslednjega dne.

Mehanske ali žive glasbe na gostinskih vrtovih, terasah 
in podobno, ni dovoljeno predvajati po 24.00 uri, v petkih in 
sobotah po 02.00 uri naslednjega dne.

8. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija, sme ne glede na že 

izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času, obča-
sno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob raznih 
prireditvah (proslave, srečanja, zabavne prireditve, občinski 
praznik in podobno). Za enkratno podaljšanje obratovalne-
ga časa, mora gostinec oziroma kmet, vsakič zaprositi za 
soglasje, ki je vezano na točno določen datum in ne velja 
za ostale dni. Soglasje se lahko izda največ desetkrat v 
posameznem letu.

9. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinske-

ga obrata oziroma kmetije je časovno omejeno in velja le za 
obdobje, ki je v soglasju potrjeno oziroma največ do konca 
tekočega leta.

Pristojni občinski organ, lahko izda soglasje za podaljšan 
obratovalni čas z možnostjo preklica, tudi za obdobje daljše 
od enega koledarskega leta.

Najmanj 15 dni pred potekom dobe za katero je odobren 
podaljšani obratovalni čas, se mora podati nova vloga za 
izdajo soglasja, sicer pravica do obratovanja v podaljšanem 
obratovalnem časa preneha.

10. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega 

obrata oziroma kmetije, se gostincu oziroma kmetu lahko med 
letom prekliče, zaradi več kot dvakratne kršitve, v naslednjih 
primerih:

– zaradi kršitev javnega reda in miru ali ogrožanja splo-
šne varnosti ljudi, če pri tem gostinec oziroma kmet, ni iz-
polnjeval svojih obveznosti in dolžnosti, ki jih ima s predpisi. 
Soglasje se prekliče na podlagi ocene pristojnega občinskega 
organa in poročila policije.

– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obrato-
valnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, ugotovlje-
nega s poročilom policije oziroma pristojnega inšpekcijskega 
organa in

– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani 
pristojnega občinskega organa Mestne občine Slovenj Gra-
dec, v izdanem soglasju,

Soglasje se lahko prekliče tudi za enkratni dogodek kr-
šitve javnega reda in miru ali ogrožanja splošne varnosti, če 
je prišlo do hujših posledic (konkretne ogroženosti življenja 
in zdravja ljudi ali premoženja – npr. hudih telesnih poškodb, 
večja premoženjska škoda).

Soglasje se lahko prekliče tudi v drugih utemeljenih 
primerih v javnem interesu.

V primeru preklica soglasja s strani pristojnega občin-
skega organa, je odvzeta možnost pridobitve soglasja za 
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podaljšan obratovalni čas, za dobo 3 mesecev od dneva 
preklica.

11. člen
V odločbi o preklicu izdanega soglasja za obratovanje 

v podaljšanem obratovalnem času, pristojni občinski organ 
določi, ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

12. člen
Uresničevanje določb tega odloka v skladu s predpisi, ki 

določajo podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov oziroma 
kmetij, nadzoruje pristojni inšpekcijski organ, policija in drugi 
pristojni organi.

13. člen
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas 

in niso predmet tega odloka, se uporabljajo določbe pravilnika 
ter določbe drugih predpisov s tega področja.

14. člen
Odločba za podaljšan obratovalni čas, ki je bila izdana 

pred uveljavitvijo tega odloka, ostane v veljavi do izteka roka, 
določenega za podaljšan obratovalni čas, vendar najkasneje 
do 31. 12. 2015.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2015
Slovenj Gradec, dne 6. julija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2192. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Slovenj 
Gradec za območje Mestne občine Slovenj 
Gradec v letu 2009

Na podlagi 52. in 96. člena člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US) ter 16. člena Statuta Mestne 
Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski 
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 1. 7. 
2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Slovenj Gradec za območje Mestne 

občine Slovenj Gradec v letu 2009

1. člen
(Uvodne določbe)

S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo prostorske 
sestavine planskih aktov, ki veljajo za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec, in sicer:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slo-
venj Gradec za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 17/87 
ter Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 in 89/09) in

– prostorske sestavine družbenega plana občine Slovenj 
Gradec za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 17/87 in 
23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99 in 89/09),

obeh za območje Mestne občine Slovenj Gradec; v nadaljeva-
nju: prostorske sestavine.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se nanaša-
jo na naslednja področja oziroma sestavine plana:

– zasnova osnovne rabe prostora ter znotraj nje zasnova 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter območij za poselitev;

– namenska raba prostora (opredelitev novih stavbnih 
zemljišč ter ustrezno zmanjšanje kmetijskih oziroma gozdnih 
zemljišč);

– usmeritve glede načinov urejanja prostora s prostorski-
mi izvedbenimi akti.

Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v 
letu 2009 je določitev stavbnih zemljišč na naslednjih območjih:

– območje 1: zaokrožitev in razširitev industrijske cone 
Pameče na parcelah ali delih parcel št. 1211/2, 1219, 1221, 
1222/2, 1222/3, 1222/5, 1231, 1232, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 
1238, 1239, 1241, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/3, 1246/5, 
1247, 1248, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1284, 1285, 1286, 
1314/2, 1316, 1317, 1331/41, 1335/1, 1335/2, 1336, 1338, 
1339, 1340, 1342, 1343, 1345, 1348, 1351, 1376/1, 1376/2, 
1377, 1378, 1389, 1390, 1391, 1392, 1412/1, 1505/2, vse k.o. 
Pameče.

– območje 2: opredelitev turističnega območja – Dežela 
škratov v naselju Gmajna na parc. št. 987/3-del, 987/4-del, 
987/5-del, 1064–del in 1067-del, vse k.o. Vrhe;

– območje 3: zaokrožitev stavbnega zemljišča razpršene 
poselitve za razširitev obstoječe dejavnosti – naselje Sonce 
na parcelah ali delih parcel št. 1059/16, 1069, 1070/1, 1070/2, 
1070/3, 1070/4, 1074, 1076, 1197/6, 1198/2, 1200/3, 1200/4, 
1326/2, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1327 in 1339/2, vse 
k.o. Legen.

2. člen
V prostorskih sestavinah se spremenijo naslednje opre-

delitve:
(1) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 

OKOLJA" se v točki 5.2.2. Proizvodne dejavnosti doda novi 
zadnji odstavek, ki glasi:

»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin 
v letu 2009 se zaokroži in razširi industrijska cona Pameče.«

(2) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA" se v točki 5.2.7. Turizem doda novi zadnji odstavek, 
ki glasi:

»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v 
letu 2009 se določijo naslednja območja za turizem:

– turistično območje – Dežela škratov v naselju Gmajna 
v k.o. Vrhe, s podrobno namensko rabo ZS (površine za oddih, 
rekreacijo in šport),

– turistično območje – naselje Sonce v k.o. Legen.«
(3) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 

OKOLJA" se v točki 5.4.3. Posegi na nove površine doda novi 
tretji odstavek, ki glasi:

»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v 
letu 2009 se industrijska cona Pameče zaokroži proti severu 
do meje z Občino Dravograd in razširi na posamezna ob-
močja na vzhodni strani državne ceste Dravograd – Slovenj 
Gradec.«

(4) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA" se v točki 5.4.3. Posegi na nove površine doda novi 
četrti odstavek, ki glasi:

»Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v 
letu 2009 se spremeni bilanca površin po posameznih vrstah 
osnovne namenske rabe prostora na naslednji način:

– najboljša kmetijska zemljišča se zmanjšajo za 14,97 ha;
– druga kmetijska zemljišča se zmanjšajo za 2,21 ha;
– gozd se zmanjša za 0,54 ha;
– stavbna zemljišča se povečajo za 17,73 ha.«
(5) V poglavju "X. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 

OKOLJA" se v podpoglavju F. Program priprave prostorsko 
izvedbenih aktov na koncu doda novo besedilo, ki glasi:
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»Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v 
letu 2009 se izdelajo občinski podrobni prostorski načrti za 
naslednja območja:

– zaokrožitev in razširitev industrijske cone Pameče; 
za to območje je potrebno izdelati več samostojnih občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov, kadar območja, za katera se 
pripravijo, predstavljajo prostorsko, vsebinsko oziroma pro-
gramsko ali drugačno funkcionalno celoto ter so določena 
tako, da zaradi njih ni onemogočena ali ogrožena racionalna 
raba prostora;

– turistično območje – naselje Sonce.
Za nadaljnje urejanje območja Dežela škratov v naselju 

Gmajna se smiselno uporabljajo določbe odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje izven naselij v občini Slovenj 
Gradec.«

(6) V poglavju 6. Opredelitve za uresničevanje prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine, se na koncu doda novo 
besedilo, ki glasi:

»Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana občine, ki so predmet 
sprememb in dopolnitev v letu 2009.

Pri podrobnejšem načrtovanju in izvedbi objektov in ure-
ditev, kot so zasnovani s spremembami in dopolnitvami pro-
storskih sestavin planskih aktov občine v letu 2009, je treba 
upoštevati tudi naslednje usmeritve:

– upoštevati križanja z objekti in varovalnimi pasovi ob-
stoječih visokonapetostnih daljnovodov ter zagotoviti ustrezne 
projektne rešitve, prav tako pa upoštevati tudi podatke o poteku 
tras ter varovalne koridorje srednje in nizkonapetostnih elektro-
energetskih vodov in lokacije posameznih elektroenergetskih 
objektov;

– upoštevati trase obstoječega prenosnega omrežja ze-
meljskega plina ter omejitve v pripadajočem varovalnem oziro-
ma varstvenem pasu vključno s pridobitvijo potrebnih pogojev 
in soglasij operaterja;

– upoštevati občinske predpise, ki urejajo varstvo virov 
pitne vode, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi 
odpadki, način opravljanja gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki in način oskrbe z energijo iz sistemov 
oskrbe s toplotno energijo oziroma s plinom;

– zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ukrepe za varstvo pred požarom ter 
protierozijske ukrepe;

Območji Škratova dežela in Sonce ležita na območju, za 
katerega so predvideni običajni protierozijski ukrepi; zanju je 
potrebno pridobiti in v fazi priprave gradbene dokumentacije 
upoštevati geomehansko poročilo.

– na območju naselja Sonce in Dežele škratov je potrebno 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja poskrbeti za ustrezen 
vodni vir oziroma pridobiti vodno dovoljenje za koriščenje pitne 
vode iz zasebnih vrtin;

– v primeru neizvedljivosti priklopa (oziroma ni možno 
pridobiti vodnega dovoljenja) na zasebno zajetje (vrtino) na 
območju Dežele škratov in naselja Sonce mora investitor na 
lastne stroške poskrbeti za priklop na javni vodovod;

– izvedba zunanjega bazena na območju naselja Sonce 
ni dopustna, če zaradi nje ni izvedljiv priklop na zasebno zajetje 
(vrtino);

– v nestanovanjskih objektih (gospodarskih in industrij-
skih) ter objektih, namenjenih turistični dejavnosti, naj se upo-
rabljajo sistemi za varčno ravnanje s pitno vodo.«

(7) V poglavju "PROGRAMSKE ZASNOVE ZA OBMO-
ČJA KOMPLEKSNE GRADITVE ALI PRENOVE, ZA KATERE 
BODO IZDELANI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI" se na kon-
cu drugega odstavka doda nova 15. točka, ki glasi:

»15. Zaokrožitev in širitev industrijske cone Pameče
Programska zasnova obravnava območje zaokrožitve in 

razširitve industrijske cone Pameče. Podrobneje opredeljuje 
naslednje vsebine:

Opredelitev območja urejanja in namenska raba površin
Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. parc. 

št. 1211/2, 1219, 1221, 1222/2, 1222/3, 1222/5, 1231, 1232, 
1236/1, 1236/2, 1236/3, 1238, 1239, 1241, 1245/1, 1245/2, 
1246/1, 1246/3, 1246/5, 1247, 1248, 1273, 1274, 1275, 1276, 
1277, 1284, 1285, 1286, 1314/2, 1316, 1317, 1331/41, 1335/1, 
1335/2, 1336, 1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1345, 1348, 
1351, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1389, 1390, 1391, 1392, 
1412/1, 1505/2, vse k.o. Pameče.

Območje obsega skupno površino cca 15,05 ha in je na-
menjeno zaokrožitvi obstoječe industrijske cone proti severu ter 
razširitvi proti vzhodu; skupaj z že obstoječo industrijsko cono 
Pameče tvori sestavni del ureditvenega območja občinskega 
središča mesta Slovenj Gradec. Območje bo omogočilo nadalj-
nji razvoj industrijske (gospodarske) cone Pameče (IP), delno 
realizacijo projekta Noordung (IG) in vzpostavitev občinskega 
centra intenzivne kmetijske pridelave (IK).

Infrastrukturna omrežja
Območje zaokrožitve in razširitve industrijske cone je 

mogoče navezati na obstoječe infrastrukturno omrežje. Zago-
tovljena je možnost kvalitetnih prometnih navezav ter navezav 
na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Ti vodi 
potekajo bodisi po robu območja bodisi čez samo območje. 
Znotraj območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov, bo potrebno urediti ustrezno 
komunalno opremo glede na potrebe posameznih programov, 
ki bodo umeščeni v območje. Dovoljen je samo en priključek 
industrijske cone in cone Noordung na obstoječo glavno cesto 
G1-4/1258. Priključka občinskega centra intenzivnega kmetij-
stva se izvedeta samo v obstoječih priključkih glavne ceste v 
km 6.000 in 6.560 odseka 1258.

Širitev naselja Slovenj Gradec se razvija vzdolž glavne 
ceste G1-4, po kateri se odvija medkrajevni javni potniški 
promet. Na območju gospodarske cone Noordung je potrebno 
predvideti novo avtobusno postajališče.

Načrtovani objekti bodo s pitno in protipožarno vodo oskr-
bljeni iz vodovodnega sistema Suhi dol – Slovenj Gradec. Za 
kmetijski program oziroma namakanje se primarno uporabi 
meteorna voda, ki se jo zbira s streh rastlinjakov v primernih 
zbiralnikih, za morebitne dodatne potrebe pa zajame iz javnega 
vodovoda, oziroma pridobi na drug primeren način.

Fekalna kanalizacija bo speljana v fekalni kanal s priključ-
kom na Centralno čistilno napravo Slovenj Gradec.

Za potek obstoječega daljnovoda 1x110 kV Dravograd – 
Velenje se variantno zagotovi koridor za podzemno vodenje ter 
koridor za napajalni KB (D16 Slovenj Gradec II) z umestitvijo 
novih trafo postaj. Odločitev o poteku oziroma načinu izvedbe 
daljnovoda bo usklajena s pristojnim nosilcem urejanja prostora 
v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pri 
izboru dejavnosti, opredelitvi podrobne namenske rabe in pri 
pripravi občinskih prostorskih načrtov je potrebno upoštevati 
širine varovalnega pasu elektroenergetskih vodov in objektov 
tega omrežja, ki znašajo za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m 
levo in 15 m desno od osi DV), za podzemni kabelski sistem 
110 kV on 35 kV: 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi KBV) ter 
15 od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje.

Predvidene objekte je možno oskrbeti s plinom. Za kmetij-
ski program se uporablja obnovljive vire iz lokalnih virov (lesno 
biomaso, energijo sonca, bioplin…)

Ravnanje z odpadki se uredi v skladu z veljavnimi ob-
činskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki in o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki.«

Omejitve pri poseganju v prostor
Območje industrijske cone je opredeljeno izven območja, 

za katerega so sprejeti začasni ukrepi za zavarovanje ureja-
nja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 
prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj 
Gradec jug do Dravograda z obvoznicami. Kljub temu je treba 
med omejitvami pri nadaljnjem načrtovanju posegov in ureditev 
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v industrijski coni upoštevati načrtovano državno cesto med 
avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo.

Severni del širitve industrijske cone Pameče (IP) leži v 
razredu majhne in srednje poplavne nevarnosti, zato so pred-
metne površine kategorizirane kot druge zelene površine, na 
katerih so posegi v prostor načeloma prepovedani.

Na predmetnih zemljiščih ni evidentiranih območij ali 
objektov s področja ohranjanja narave. Na južnem delu pred-
metnega območja se nahaja registrirano območje arheolo-
ške dediščine Pameče – Arheološko območje Pameče (EŠD 
29596).

Ukrepi za zagotovitev varstva okolja, zdravja ljudi, narave 
in kulturne dediščine

Varstvo zraka se zagotavlja z uporabo energentov, ki 
zraka prekomerno ne obremenjujejo.

V obliki širokega zelenega pasu ob vodotoku Lakužnica 
se ohrani migratorni koridor divjadi preko Mislinjske doline, 
predvidene ureditve pa ne smejo posegati v priobalno zemljišče.

Za presojo vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino 
so bile izvedene predhodne arheološke raziskave – predhodna 
ocena arheološkega potenciala, na podlagi katerih je bilo regi-
strirano Arheološko območje Pameče (EŠD 29596). Tod bodo 
tekom vsakih eventualnih gradbenih ali ureditvenih del oziroma 
pred začetkom zemeljskih del potrebne vzporedne arheološke 
raziskave ob gradnji.

Zagotovijo se ukrepi za varovanje krajine, zlasti v smislu 
ohranjanja višine objektov, kot so v obstoječi coni ter prilagaja-
nje oblike novih objektov okolju.

Ohranja se gozdni rob oziroma upošteva odmike, kjer je 
to umestno, da se ohranijo pogoji za gospodarjenje z gozdovi 
in varuje objekte pred nevarnostjo snegolomov oziroma ve-
trolomov.

Izdelati je obvezno strokovno podlago hrupne obreme-
njenosti v skladu z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju 
hrupa v okolju in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju po Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem 
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje za 
bližnje stanovanjske objekte. Skladno s strokovno podlago hru-
pne obremenjenosti je zagotoviti izvedbo morebitnih potrebnih 
ukrepov, s katerimi bodo dosežene dovoljene mejne ravni za 
posamezno območje varstva pred hrupom.

Usmeritve za pripravo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta

Poleg rešitev v zvezi z infrastrukturnimi omrežji, omeji-
tvami pri poseganju v prostor ter ukrepi za zagotovitev varstva 
okolja, zdravja ljudi, narave in kulturne dediščine je treba pri 
pripravi podrobnejših prostorskih aktov upoštevati še naslednje 
usmeritve:

– izvaja naj se monitoring učinkovitosti prehoda za divjad 
in po potrebi z ZGS uredi dodatne ukrepe, tudi z naslova mo-
rebitno potrebne protihrupne zaščite;

– zagotoviti je treba ukrepe za preprečitev trkov živali 
in motornih vozil (odsevniki in zvočna odvračala, lahko tudi 
prehod v kombinaciji z ograjo) ter umestiti tudi podhode in 
varovalne ograje za dvoživke;

– ohranjati je treba obvodno vegetacijo, skupine goz-
dnega drevja in drugo lesnato vegetacijo; krajinska zasnova 
območij naj bo zasnovana tako, da bo obsegala čim več zelenja 
in se bo v največji možni meri zlivala z okolico; ohranja naj se 
kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine;

– v fazi izdelave OPPN je obvezno preveriti in vsaj v 25 % 
deležu uporabiti obnovljive vire energije;

– dejavnosti, ki se bodo umeščale na območju cone, mo-
rajo biti prilagojene najsodobnejšim smernicam trajnostnega 
razvoja (da bo proizvodnja maksimalno upoštevala ekološke, 
socialne in ekonomske vidike);

– proizvodne dejavnosti morajo imeti zagotovljene naj-
boljše dostopne tehnologije za zmanjšanje emisij onesnaževal 
v zrak;

– novi objekti in proizvodni procesi morajo biti energetsko 
učinkoviti. Območje IC naj bo opremljeno s plinskim omrežjem 

in naj bo omogočen priklop na plin. Panoge oziroma izbor kultur 
v centru intenzivnega kmetijstva naj bodo prilagojene klimat-
skim razmeram najhladnejše regije v Sloveniji;

– v bližino stanovanjskih objektov ni dovoljeno umeščati 
dejavnosti, ki s svojim delovanjem povzročajo velike emisije 
v zrak;

– v neposredmo bližino industrijske cone ni dovoljeno 
umeščanje novih stanovanjskih objektov ali območij s čisto 
stanovanjsko gradnjo;

– pri umeščanju dejavnosti je potrebno dejavnosti, ki 
povzročajo večji hrup, umestiti čim bolj stran od stanovanjskih 
objektov;

– pri širitvi je potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno 
zaščito, da mejne vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjih sta-
novanjskih objektih ne bodo presežene.

3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija)

(1) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
v letu 2009 se v kartografskem delu plana v merilu 1: 25.000 
spremeni in dopolni:

karta štev. 2. Namenska raba zemljišč.
(2) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 

v letu 2009 se v kartografski dokumentaciji k planu v merilu 
1:5.000 dopolni:

– legenda;
– listi štev. 5 (Slovenj Gradec – 12), 6 (Slovenj Gradec – 

13) in 22 (Slovenj Gradec – 35).
(3) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v 

letu 2009 se v kartografskem delu v merilu 1: 10.000 dopolni 
grafični del urbanističnih zasnov naselij Slovenj Gradec, Pod-
gorje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tomaška in Turiška vas za 
območje industrijske cone Pameče:

– karta štev. 1: Strategija urejanja prostora
– karta štev. 2: Namenska raba in organizacija prostora
– karta štev. 6: Urbanistično oblikovalske smernice ure-

janja prostora.
(4) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 

v letu 2009 se doda kartografska dokumentacija programske 
zasnove za industrijsko cono Pameče v merilu 1: 5.000:

– list PZ 1: Območje širitve stavbnih zemljišč za industrij-
sko cono;

– list PZ 2: Podrobna namenska raba prostora.

4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih 

aktov Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009, so na vpogled 
v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-0003/2009
Slovenj Gradec, dne 6. junija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izdajanju javnega glasila Mestne občine 
Slovenj Gradec

Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFCJA), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
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in 76/08), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in 
Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 26/14) je Občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 8. seji dne 1. 7. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o izdajanju javnega glasila Mestne občine 
Slovenj Gradec

1. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski 

svet, na predlog uredniškega odbora, v skladu z zakonom in s 
tem odlokom. Za odgovornega urednika se praviloma imenuje 
oseba zaposlena v občinski upravi.«

Črta se zadnji stavek tretjega odstavka 12. člena, ki se 
glasi: »Prav tako je delo odgovornega urednika nezdružljivo z 
opravljanjem nekaterih funkcij, navedenih v Zakonu o integriteti 
in preprečevanju korupcije.«

2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za odgovornega urednika se lahko na podlagi javnega 

razpisa imenuje tudi oseba, ki ni zaposlena v občinski upravi.«

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

velja naslednji dan po objavi.

Št. 020-0001/2014
Slovenj Gradec, dne 7. julija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s 
stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slo-
venj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 8. seji dne 1. 7. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na 
zemljiščih s parc. št. 1293/4 k.o. 849 – Stari trg (ID 6435700), 

parc. št. 1293/5 k.o. 849 – Stari trg (ID 6435699) in parc. 
št. 1293/6 k.o. 849 – Stari trg (ID 6435702).

2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

ŠENTRUPERT

2195. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Šentrupert

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi 
zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotovitvi 
izidov glasovanja na nadomestnih volitvah članov občinskega 
sveta 28. junija 2015 je Občinska volilna komisija Občine Šen-
trupert ugotovila rezultate glasovanja ter izdala 

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev članov Občinskega 

sveta Občine Šentrupert

I.
Na nadomestnih volitvah 28. junija 2015 je imelo volilno 

pravico skupaj 1.137 volivcev.
Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 115 volivcev.
S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Skupno je glasovalo 115 volivcev ali 10,11 % od vseh 

volivcev.

II.
Za nadomestne volitve članov občinskega sveta je bilo 

oddanih 115 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, 

kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je 
bilo neveljavnih 7 glasovnic.

III.
Posamezni kandidati v drugi in četrti volilni enoti so dobili 

naslednje število glasov:
Volilna enota 02
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 393 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 36 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 36 volivcev.
e. Oddanih je bilo 36 glasovnic.
f. Neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
g. Veljavnih je bilo 31 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 31.

Z. št. Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Antonija Lukek SLS – Slovenska ljudska stranka,
Občinski odbor Šentrupert

31 100.00
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Volilna enota 04
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 744 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 79 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 79 volivcev.
e. Oddanih je bilo 79 glasovnic.
f. Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
g. Veljavnih je bilo 77 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 77.

Z. št. Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Tomaž Kurent SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor 
Šentrupert

60 77.92

2. Janja Omahen Tatjana Mesarko in skupina volivcev 17 22.08

IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, 

predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od 
volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora 
zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.

V.
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom ZLV 

ugotovila, koliko glasov so dobili posamezni kandidati in kateri 
kandidati so izvoljeni. Tretji odstavek 32. člena ZLV določa, da 
je na nadomestnih volitvah izvoljen kandidat, ki je dobil največ 
glasov.

Na podlagi navedenega je Občinska volilna komisija ugo-
tovila, da sta na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine 
Šentrupert izvoljena kandidata:

1. Antonija Lukek, roj. 12. 11. 1971, stan. Vesela Gora 22, 
8232 Šentrupert,

2. Tomaž Kurent, roj. 29. 1. 1991, stan. Škrljevo 1, 8232 
Šentrupert.

VI.
To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Občine Šentrupert: www.sentrupert.si, obja-
vljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šentrupert.

Št. 041-0001/2015-31
Šentrupert, dne 1. julija 2015

Člani OVK:
Ernest Sitar l.r.

Tanja Us Pavlin l.r.
Mateja Prijatelj l.r.

Predsednik OVK:
Boštjan Sladič l.r.

http://www.sentrupert.si
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VSEBINA

VLADA
2187. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju jav-

nega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni 
zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center 6003

OBČINE
KAMNIK

2188. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Glasbena šola Kamnik 6004

LJUBNO
2189. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pro-
storsko celoto Občine Ljubno 6009

PUCONCI
2190. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ 

Puconci 6010

SLOVENJ GRADEC
2191. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje 

v podaljšanem obratovalnem času pri opravljanju 
gostinske dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gra-
dec 6011

2192. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec v letu 2009 6013

2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj 
Gradec 6015

2194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6016

ŠENTRUPERT
2195. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Občin-

skega sveta Občine Šentrupert 6016
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