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VLADA
1409.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnem prenehanju obratovanja mejnih
prehodov za obmejni promet na meji
z Republiko Hrvaško

Na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem
prenehanju obratovanja mejnih prehodov
za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško

1410.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško (Uradni list RS,
št. 28/20).

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 78/20).

KONČNA DOLOČBA

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati 15. junija 2020.

2. člen
Ta odlok začne veljati 23. junija 2020.

Št. 00717-19/2020
Ljubljana, dne 12. junija 2020
EVA 2020-1711-0027

Št. 00727-10/2020
Ljubljana, dne 12. junija 2020
EVA 2020-3330-0030

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

3178 /
1411.

Št.

86 / 12. 6. 2020

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani
medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti
ter povečanju izdelave dezinfekcijskih
sredstev za površine in roke

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

Uradni list Republike Slovenije
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije
in Italijanske republike.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 15. junija 2020.

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi
izdaje zdravil za uporabo v humani medicini
pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju
izdelave dezinfekcijskih sredstev
za površine in roke

Št. 00717-17/2020
Ljubljana, dne 12. junija 2020
EVA 2020-1711-0028
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih
sredstev za površine in roke (Uradni list RS, št. 56/20).

OBČINE

KONČNA DOLOČBA

BISTRICA OB SOTLI

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-29/2020
Ljubljana, dne 12. junija 2020
EVA 2020-2711-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1412.

Odlok o spremembi Odloka odrejanju
in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o spremembi Odloka odrejanju in izvajanju
ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji
in na kontrolnih točkah na notranjih mejah
Republike Slovenije
1. člen
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem
območju z Italijansko republiko so naslednje:

1413.

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju:
ZJF) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list
RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli
na 11. redni seji dne 5. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2019 izkazuje:
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.574.486

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.323.854

DAVČNI PRIHODKI

1.223.461

700 Davki na dohodek in dobiček

1.132.328

703 Davki na premoženje

58.205

704 Domači davki na blago in storitve

32.928

706 Drugi davki in prispevki
71

Realizacija
leta 2019

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

0
100.393
71.264

711 Takse in pristojbine

880

712 Denarne kazni

492

Uradni list Republike Slovenije
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

74

KAPITALSKI PRIHODKI

Št.

20.478
7.279
0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

0

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

250.632
241.050
9.582

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

451.181

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

148.582

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42
43

24.345
256.655
1.599
20.000
654.514
15.298
384.558
58.171

413 Drugi tekoči domači transferi

196.487

INVESTICIJSKI ODHODKI

462.891

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

462.891

INVESTICIJSKI TRANSFERI

41.568

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

36.107

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

5.461

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

109.166

50

ZADOLŽEVANJE

109.166

500 Domače zadolževanje

109.166

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

30.354

55

ODPLAČILA DOLGA

30.354

550 Odplačila domačega dolga

30.354

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

43.144

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

78.812

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

35.668

9009 STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
Splošni sklad za drugo
491.924
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2019 je 535.067,65 EUR in se kot saldo
na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2020-1
Bistrica ob Sotli, dne 5. junija 2020
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

1414.

Sklep o lokacijski preveritvi za del enote
urejanja prostora BI 42 – ZGORNJE BITNJE,
na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1)
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. redni seji dne 3. 6.
2020 sprejel

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

KRANJ

751 Prodaja kapitalskih deležev

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

3179

–35.668

750 Prejeta vračila danih posojil

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

Stran

C.

1.610.154

III.

75

VI.

86 / 12. 6. 2020 /

0

SKLEP
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora BI 42 – ZGORNJE BITNJE,
na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1343, ki se nanaša na zemljišči parcelnih številk
536/9 in 536/11, obe k.o. 2132 Bitnje, ki se po določilih Odloka
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17,
42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr,

Stran

3180 /

Št.
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41/18 – popr. in 76/19; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK)
nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) BI 42 – ZGORNJE BITNJE z namensko rabo prostora SSe – stanovanjske površine
(eno- in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju brez
spremljajočih dejavnosti), na funkcionalnih enotah FeS1/1 in
FeS1/2, veljavnega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje (Uradni
list RS, št. 38/17; v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena
se dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojev, ki so določeni v OPPN, za funkcionalni
enoti iz prejšnjega člena.
(2) V funkcionalni enoti FeS1/1 je dopustna gradnja individualne stanovanjske stavbe:
– tipa C, pri čemer se tlorisni gabarit prilagodi na način,
da je dimenzij 13,0 x 10,5 m, z aneksom dimenzij 2,8 x 4,1 m,
na zahodni strani, v osrednjem delu objekta (nadkrita terasa).
(3) V funkcionalni enoti FeS1/2 je dopustna gradnja individualne stanovanjske stavbe:
– tipa E, pri čemer se tlorisni gabarit prilagodi na način, da
je tloris lomljen v obliki črke L, dimenzij 17,0 x 7,0 m + 7,0 x 7,0 m,
s štirikapno streho z naklonom od 20° do 25°.
(4) Individualno odstopanje je grafično prikazano na Ureditveni situaciji, ki je sestavni del elaborata lokacijske preveritve
in v območju lokacijske preveritve nadomesti karte OPPN:
– št. 4.4. »Zazidalna situacija« glede tipa objekta, tlorisnega gabarita objekta, lege objekta na zemljišču in ukinitve
gradbene linije,
– št. 4.8. »Načrt parcelacije« glede zakoličbene točke
stavbe,
– št. 4.5.2. »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro – prometno urejanje« glede pozicije uvoza.
(5) Vsa ostala določila veljavnega OPPN, vključno z dovoljenimi odstopanji, se ne spreminjajo.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2020
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19), ki se določi v naslednjih
zneskih:
A.

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

LJUBNO
1415.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,
14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list
RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji
dne 4. 6. 2020 sprejel

Proračun
leta 2020
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.985.095,08
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.944.832,72
DAVČNI PRIHODKI
2.528.566,89
700 Davki na dohodek in dobiček
2.338.044,00
703 Davki na premoženje
115.156,96
704 Domači davki na blago in storitve
75.365,93
NEDAVČNI PRIHODKI
416.265,83
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
201.674,37
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
4.293,65
714 Drugi nedavčni prihodki
207.946,31
KAPITALSKI PRIHODKI
371.179,01
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
72.890,40
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dol. sredstev
298.288,61
PREJETE DONACIJE
350.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
350.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI
319.083,35
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
228.489,77
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev
EU
90.593,58
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.985.103,05
TEKOČI ODHODKI
939.914,75
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
178.255,98
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
30.896,96
402 Izdatki za blago in storitve
683.495,04
403 Plačila domačih obresti
5.966,77
409 Rezerve
41.300,00
TEKOČI TRANSFERI
1.157.944,32
410 Subvencije
174.035,60
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
606.976,79
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
154.074,67
413 Drugi tekoči domači transferi
222.857,26
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.886.243,98
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.886.243,98
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.000,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam
1.000,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–7,97
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-32/2019-28
Kranj, dne 18. maja 2020

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

42
43

III.
B.
IV.

Uradni list Republike Slovenije
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

75
V.

0
glasi:
0
0
0
0
0
0
121.352,18
121.352,18

–121.360,15
–121.352,18
7,97

121.360,15

86 / 12. 6. 2020 /

»Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom do
30. 6. 2021.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2019-2
Ljubno, dne 4. junija 2020
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

1417.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter 17. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na
9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.

I. UVODNE DOLOČBE

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

1416.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo
in mladino Ljubno

Na podlagi 3. in 22. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13), 100. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in
111/13), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 23. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list
RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji
dne 4. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo
in mladino Ljubno
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega
zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno.
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2. člen
30. člen odloka se spremeni tako, da se po spremembi

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto
2020 ostanejo nespremenjeni.

Št. 007-12/2019-08
Ljubno, dne 4. junija 2020

Stran

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo
in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko
sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če
starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Sprejem otrok v vrtec za novo šolsko leto je s 1. septembrom
koledarskega leta.
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: vlagatelj), ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom,
morajo vpisnico oddati najkasneje do konca razpisnega roka,
in sicer osebno na sedežu vrtca pri pooblaščeni osebi za vodenje postopka vpisa otrok v vrtec, ali pa vpisnico pošljejo po
pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa tudi po elektronski pošti.
Vlogo odda eden od staršev. Starši lahko oddajo le eno vlogo
za posameznega otroka. Vpisnico lahko oddajo tudi za tistega
otroka, ki v koledarskem letu dopolni starost 11 mesecev, o
sprejemu le-tega otroka odloča komisija na podlagi tega pravilnika.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
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4. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
Vpis otrok se opravi praviloma do 30. aprila za naslednje
šolsko leto. V primeru prostih mest je mogoče otroka vključiti
tudi med letom. Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti
otroka v oddelek vrtca, vlogo ločeno evidentira po datumu
prejema ter starše obvesti o postopku sprejema otroka v
primeru prostega mesta.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od
števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca
ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na
podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan Občine Ljubno, na predlog sveta zavoda.
Komisija je 3 članska in je sestavljena iz predstavnika delavca vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika
staršev, ki ga predlaga svet staršev, predstavnika občine
ustanoviteljice, ki ga predlaga župan. Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat
zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku
staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več
vključen v vrtec.
7. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na
seji v skladu z določbami zakona o vrtcih.
8. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu
z določbami ZUP, predvsem pa se vanj piše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o
sprejemu otrok v vrtec,
– imena prisotnih članov komisije,
– število prostih mest v vrtcu, v posameznih oddelkih,
– število vlog za sprejem,
– prednostni vrstni red vpisanih otrok po doseženem
številu točk, od najvišjega do najnižjega števila,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je sestavni del
dokumentacije vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
9. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri
sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri
sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija, in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo
po naslednjem vrstnem redu:
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KRITERIJ

Število
točk

1.

Starši ali eden od staršev ima skupaj
z otrokom stalno prebivališče na območju
občine ustanoviteljice
30
2. Odložitev šolanja oziroma vstopa v osnovno
šolo
20
3. Zaposlenost oziroma status študenta obeh
staršev oziroma starša, če gre
za enoroditeljsko družino, kar je razvidno
iz ustrezne dokumentacije
20
4. Uvrščenost otroka na čakalno listo
v preteklem letu in otrok med letom ni bil
sprejet v vrtec
10
5. Zaposlenost enega izmed staršev
5
6. Družina ima v ta vrtec že vključenega enega
ali več otrok
3
7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov
2
8. Invalidnost enega izmed družinskih članov,
ki je izkazana z odločbo pristojne institucije
5
Za enostarševsko družino se po Zakonu o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1,
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16
– odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) šteje skupnost
enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in
otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi
izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev
prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
10. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red
tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk,
od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec
s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v
posameznem oddelku in program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
11. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število
prostih mest po posameznih oddelkih v skladu s prednostnim
vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki
niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom
uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem
zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
12. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
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pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z
navadno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom
in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja
kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni
dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem,
kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši
sprožijo upravni spor.
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VII. IZPIS IN REZERVACIJE
14. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca zaradi vstopa v osnovno šolo ali drugih tehtnih razlogov. Starši lahko otroka trajno
izpišejo iz vrtca kadarkoli, vendar morajo izpisnico oddati do
20. dne v mesecu, da se otrok izpiše s prvim dnem naslednjega
meseca. Starši izpis najavijo na izpisnici, ki je dostopna v vrtcu
in na njihovi spletni strani.
Na mesto izpisanega otroka se sprejme naslednjega otroka na čakalnem seznamu.
Otroka med šolskim letom ni možno začasno izpisati iz
vrtca, razen v mesecu juliju in avgustu, ko lahko uveljavljate
počitniško rezervacijo in iz zdravstvenih razlogov otroka, ko
uveljavljate bolniško rezervacijo.
IX OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
IN ČAKALNI DOBI
15. člen
Vrtec na spletnih straneh objavi informacije o številu mest,
ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest,
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ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove
vključitve v program vrtca.
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2020-1
Ljubno, dne 4. junija 2020
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

VI. POGODBA MED VRTCEM IN VLAGATELJI
13. člen
Ko je odločeno o vseh ugovorih zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v
vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah
in obveznostih.
V pozivu vrtec izredno navede, da se šteje, da so starši
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve
poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec
predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
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1418.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17)
in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17)
je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 4. 6. 2020
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičninam:
– parc. št. 686/2 k.o. Ljubno, v izmeri 18 m2,
– parc. št. 686/3 k.o. Ljubno, v izmeri 20 m2,
– parc. št. 731/14 k.o. Ljubno, v izmeri 14 m2 in
– parc. št. 1310/5 k.o. Savina, v izmeri 304 m2
se ukine status javnega dobra.
II.
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo last Občine Ljubno.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-04/2020-1
Ljubno, dne 4. junija 2020
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik
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VSEBINA
1409.
1410.
1411.

1412.

VLADA

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem
prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi
izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri
izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke
Odlok o spremembi Odloka odrejanju in izvajanju
ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike
Slovenije

3177
3177

3178

3178

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

1413.

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2019

1414.

Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora BI 42 – ZGORNJE BITNJE, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2

1415.
1416.
1417.
1418.

3178

KRANJ

3179

LJUBNO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2020
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino
Ljubno
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3180
3181
3181
3183
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