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ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KAMNIK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 UPB2, 27/08 odl. US, 76/08, 100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl.
US, 51/10 in 84/10 odl. US), 95., 97. in 100. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11-UPB 8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in
92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 02/09-UPB1 ) je Občinski svet Občine
Komenda na svoji 7. redni seji, dne 18.6.2015, sprejel
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stabilnosti objekta), opredeljeno pregledno polje, preglednostni
prostor, pregledna berma v območju lokacije objekta ter drugi podatki, ki se nanašajo na objekt, njegovo lokacijo ali vpliv objekta na
okolje in prometno varnost;
● parkirnina je nadomestilo za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom;
● parkirni listek je obrazec za označitev časa, za katerega se plača
parkirnina.
(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot jih
določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

II. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
- občinske ceste na območju Občine Komenda in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa
na njih;
- ureditev mirujočega prometa;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne lokalne gospodarske javne službe;
- inšpekcijski nadzor.
2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)
(1) Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih cest in nekategoriziranih cest, ki
se uporabljajo za javni cestni promet.
(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
● dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda občinska uprava za
potrebe parkiranja na posameznih parkirnih površinah v Občini
Komenda;
● elaborat za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje je
strokovno-tehnični elaborat, s katerim je določena lokacija, prikaz
objekta za obveščanje in oglaševanje, način njegove postavitve (izjava izdelovalca elaborata o upoštevanju mehanske odpornosti in

3. člen
(upravljavec občinskih cest)
(1) Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava, v skladu z materialnim pravom, ki pokriva področje javnih cest.
4. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)
(1) Občinska uprava Občine Komenda (v nadaljevanju: občinska uprava) opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest.
(2) Te naloge obsegajo zlasti:
● izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja
občinskih cest in izdelavo osnutkov teh načrtov;
● naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
● naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
● izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih
cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca, na podlagi predpisov
o javnem naročanju in nadzor nad izvajalci;
● izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
● naloge v zvezi z investicijami v in na občinskih cestah;
● vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje
podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja
združene evidence o javnih cestah;
● organiziranje štetja prometa na občinskih cestah, pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah in obdelavo
zbranih podatkov;
● izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo ob-
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činskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
● priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma organom pristojnim za
upravljanje z državnimi cestami in drugimi sosednjimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;
● - izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi o javnih cestah.

III. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
5. člen
(občinske ceste)
(1) Občinske ceste na območju Občine Komenda so vse javne ceste, ki
niso kategorizirane kot državne ceste.
6. člen
(kategoriji občinskih cest)
Lokalne ceste v naseljih Občine Komenda se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v podkategoriji:
● zbirne krajevne ceste (LZ) ter
● krajevne ceste (LK).
7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet Občine Komenda
(v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana Občine Komenda (v
nadaljevanju: župan). Hkrati s kategorizacijo občinskih cest občinski
svet določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno
usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma organom pristojnim za upravljanje z državnimi cestami po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov
občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po
postopku iz sedmega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest predlaga občinskemu
svetu župan. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o
prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v
tem sklepu.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos ter kategorizacijo.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih deset let;
- ima širino vozišča najmanj 4 m;
- lastništvo nepremičnine, proste bremen, po kateri poteka cesta je z
vpisom v zemljiško knjigo preneseno na Občino Komenda.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za prenos gozdnih
cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski
svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
sedmega člena tega odloka.
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IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST

10. člen
(gradnja občinskih cest)
(1) Gradnja in vzdrževanje občinskih cest je v javnem interesu. Izvajalec
gradnje se izbere na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste se določijo tudi ureditev občinske ceste in ureditev navezav na
obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča
in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega
prometa.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste med občinske ceste in kategorizacija
se opravita po postopku za kategorizacijo občinskih cest, kot je določen
v sedmem členu tega odloka.
(4) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, mora imeti enako kategorijo, kot rekonstruirana
občinska cesta.
(5) Novozgrajena občinska cesta pridobi status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
11. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje
drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z
elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o
javnih cestah. Tako nadomeščeni odsek občinske ceste mora biti zgrajen
najmanj z elementi nadomeščene občinske ceste. Za poseg v cestno telo
obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti
soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva povrnitev
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občine za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, določenih v prvem odstavku tega člena.
12. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske
javne infrastrukture)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem
svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture,
ki ne služijo občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov
gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena je pristojna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne
gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije
njen upravljavec.
13. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta
ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično
obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko občinski
cesti ali njenemu delu, ki ne služi več namenu za katerega ji je bil dodeljen status oziroma je bila v celoti uničena in je ni mogoče obnoviti ali
se je namesto nje zgradil drug objekt z enakim namenom splošne rabe,
odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter
o njenem prenosu med nekategorizirane ceste oziroma prihodnjem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet na predlog župana.
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14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu občine.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
15. člen
(javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Obvezno gospodarsko javno službo rednih vzdrževalnih del na občinskih cestah odda občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so
določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
16. člen
(vzdrževanje križišč občinske ceste in križanj)
(1) V območju križišča občinske ceste z nekategorizirano cesto vzdržuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest vozišče in prometno
signalizacijo občinske ceste do roba njenega cestnega sveta.
17. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Občinska uprava lahko začasno, vendar največ za dobo enega leta,
prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrost vozil in drugi
ukrepi), če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
● da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih
vrst vozil,
● da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste,
● če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje
ceste in varnost prometa na njej (posebne razmere zaradi snega,
poledice, odjuge, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali
ovire na cesti).
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve
ali druge alineje prvega odstavka tega člena, po elektronski poti obvestiti ministrstvo, pristojno za promet, policijo, pristojni inšpekcijski organ
za ceste in javnost na krajevno običajen način najmanj pet dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali
vodja intervencije ob prometnih in drugih nezgodah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti upravljavca občinske
ceste, policijo, pristojno občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ
za ceste in javnost na krajevno običajen način.
(4) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko župan,
odredi prepovedi in omejitve uporabe ceste, katerih trajanje je daljše od
enega leta.
(5) Župan, lahko na posameznih občinskih cestah, ki potekajo skozi ali
mimo naselja in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali
boljših prometno tehničnih lastnosti, odredi prepovedi in omejitve
uporabe občinske ceste za tovorna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 7,5 ton, razen za prevoze teh vozil v lokalnem prometu, če
je to potrebno zaradi povečanja pretočnosti prometa ali varstva naravnega in bivalnega okolja.
(6) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(7) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne
obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 100 EUR.
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VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
18. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega
sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od
tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objektov na zemljišče
ter znaša največ:
● pri lokalnih (LC) cestah 8 metrov,
● pri zbirnih krajevnih cestah (LZ) 8 metrov,
● pri krajevnih cestah (LK) 6 metrov,
● pri javnih poteh (JP) 5 metrov,
● pri občinskih kolesarskih poteh (JK) 2 metra.
19. člen
(vloga za izvajanje del v varovalnem pasu občinske ceste)
(1) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s
soglasjem upravljavca občinske ceste.
(2) Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v varovalnem pasu občinske
ceste mora vsebovati:
● podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se predlaga,
● podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
● skico, s katere je razviden poseg.
(3) Upravljavec občinske ceste izda, po predhodno ugotovljeni skladnosti posega s prostorskimi akti in zakonodajo, soglasje iz prvega odstavka
tega člena, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ni prizadeto:
● varovanje občinske ceste in prometa na njej,
● njena širitev zaradi prihodnjega razvoja prometa,
● varovanje njenega videza,
● varovanje preglednost na odsekih uvozov iz funkcionalnih zemljišč,
● vzdrževanje cest (npr. odlaganje snega, ipd.).
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste
nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in
prometa na njej.
20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije
občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 45 dni pred začetkom
del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo
občinske ceste.
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske javne
infrastrukture iz prvega odstavka tega člena na razpolago razpoložljive
podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske
javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo
graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali na občinski cesti.
Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora občino obvestiti o
nameravanih posegih najmanj 45 dni pred začetkom del.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, če pred začetkom del iz tretjega odstavka tega člena pravočasno ne obvesti občine o nameravanih posegih, njihovo odgovorno osebo
pa z globo 100 EUR.
21. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja gospodarske
javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti, se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca
občinske ceste.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prvega odstavka tega člena se določijo
način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v
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občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in
zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej,
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski
poti obvestiti občinsko upravo, pristojni inšpekcijski organ za občinske
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Če se mora zaradi del iz tretjega odstavka tega člena omejiti uporaba
občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture,
vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko postajo, občinsko upravo, pristojni inšpekcijski organ za občinske ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ter javnost na krajevno
običajen način.
(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in druga dela na
gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v
nasprotju z danim soglasjem, njihova odgovorna oseba pa z globo 200
EUR.
(6) Z globo 1.000 EUR v se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
22. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi gradnje gospodarske javne
infrastrukture)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture, je dovoljeno
graditi v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod
pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prvega odstavka tega člena se določijo
način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. Pri izdaji soglasja se
uporabljajo izdane tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne
ceste.
(3) V primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture ali njenih priključkov v območju občinskih cest, je vsak posamezni investitor gradnje
le-te, dolžan predhodno pridobiti ustrezne služnostne oziroma druge
pravice za poseg in uporabo gospodarske javne infrastrukture ali njenih
priključkov v območju občinskih cest, s sklenitvijo služnostne oziroma
druge ustrezne pogodbe z lastnikom zemljišča.
(4) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne
infrastrukture, da objekte in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve
ali preureditve objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja
občinske uprave za njihovo napeljavo oziroma gradnjo.
(5) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka
tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture
ogrožali občinsko cesto, promet ali varnost na njej, bistveno oteževali
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali gradi v nasprotju
z danim soglasjem, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
23. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska
uprava in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja občinska
uprava obvesti pristojni inšpekcijski organ za občinske ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.
(2) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu
s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in
ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti
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in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve in skico začasne
prometne signalizacije.
(3) Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti
če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
kulturnih ali športnih prireditev občinskega pomena, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena dovoljenje za delno
ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje
občinskih cest.
24. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske
ceste mora vsebovati:
● podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se predlaga,
● podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
● skico, s katere je razviden poseg.
(2) K vlogi mora biti predloženo tudi soglasje upravljavca ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo tudi soglasje
upravljavca gospodarske javne infrastrukture.
(3) Vse stroške za izvedbo zapore občinske ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(4) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na
stroške predlagatelja zapore.
25. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Opravljanje spremljajočih dejavnosti na namenskih površinah ob
občinskih cestah je dovoljeno samo z in v skladu s soglasjem občinske
uprave.
(2) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah odda občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so
določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje, najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(3) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
spremljajočih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, vključno s tehničnimi pogoji rabe površin ter postavitve objektov in naprav, se uredijo
s pogodbo med občino in ponudnikom. Za uporabo namenske površine
mora ponudnik plačati posebno takso, določeno z odlokom, ki ureja
občinske takse.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko občinska uprava na
površinah ob občinskih cestah, ki niso namenjene opravljanju spremljajočih dejavnosti, na vlogo prosilca izda za največ dva meseca soglasje
za opravljanje dejavnosti (prodaja sezonskega sadja ali zelenjave ter
druge hrane, prodaje izdelkov lokalne obrti in podobno), če s tem ni
ogrožena prometna varnost in če postavitev dovoljuje občinski (podroben) prostorski načrt. V soglasju se določijo tehnični pogoji glede rabe
površine ter pogoji za postavitev objektov in naprav.
(5) Vloga za izdajo soglasja za uporabo namenske površine mora vsebovati podatke o lokaciji s skico, opis oblike ter velikosti zasedbe površine
in navedbo časa trajanja zasedbe in namena.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na
površinah ob občinskih cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave.
(7) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki postavi na površinah ob občinskih cesti, določenih za te namene,
objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v
nasprotju s soglasjem občinske uprave, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200 EUR.
26. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ter oglaševanje v
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območju občinskih cest je v občini Komenda dovoljeno le v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ter oglaševanje v
območju občinske ceste je dovoljeno le z dovoljenjem in v skladu s
pogoji iz dovoljenja pristojnega organa občinske uprave.
(3) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko občinska
uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
● če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
● če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi
zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
● če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne
prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti
fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma
oglasa ni vidna z občinske ceste.
(5) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora, območja priključka in območja vzdolž vozišča
ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(6) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih cestah je
prepovedano.
(7) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti, elektronskim prometnim znakom,
štetji in kontroli prometa ipd.
(8) Obvestila za obveščanje in oglaševanje ne smejo vsebovati elementov, ki so po obliki, barvi ali simbolih enaki oziroma podobni prometni
opremi ali prometni signalizaciji.
(9) Soglasje za postavitev objektov iz četrtega in petega odstavka tega
člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda
občinska uprava na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega
izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev odredi občinska
uprava.
(10) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim, šestim in osmim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske
ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(11) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim, šestim in osmim odstavkom tega
člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v
območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja,
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
27. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob cestišču občinske ceste)
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo, ob cestišču občinske
ceste, imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na cestišče občinske
ceste vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo z objektov ob cestišču občinske ceste odstraniti ledene
sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob cestišču občinske
ceste redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na cestišče občinske ceste in ne
poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
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28. člen
(priključek na občinsko cesto)
(1) Vsak lastnik nepremičnine ima lahko samo en priključek na javno
cestno omrežje. Če ima lastnik več zaporednih nepremičnin ob občinskih cesti ali nepremičnine ležijo ena poleg druge, občinska uprava s
soglasjem določi en skupni priključek, notranje zasebno cestno omrežje
pa mora lastnik zgraditi na lastnih nepremičninah.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik nepremičnine zaprosi za dodaten priključek na isto občinsko ali drugo javno
cesto, če zato obstajajo tehtni razlogi in dokazi, ki bi z razbremenitvijo
prvega priključka bistveno povečalo prometno varnost udeležencev v
prometu in kolikor to dopuščajo podrobni prostorski načrti za območje,
kjer se nahaja individualni priključek.
(3) Stroške gradnje ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto,
vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije investitor
priključka.
(4) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

VII. PROMETNA UREDITEV
29. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
Prometno ureditev na občinskih cestah določi s sklepom župan.
Občinska uprava mora uskladiti prometno signalizacijo z izdanim sklepom v predpisanem roku.
30. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča občinska uprava.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna
signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo.
O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska
uprava, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje
in odstranitev.
31. člen
(svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
(1) Prometno ureditev po tem odloku spremlja, daje predloge in pripombe Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda, ki ga imenuje občinski svet Občine Komenda.
(2) Svet predvsem ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na
lokalni ravni, sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno
vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni ter druge naloge s področja
prometne varnosti.

VIII. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
32. člen
(ustavitev in parkiranje)
(1) Ustavitev in parkiranje je, poleg v zakonu, ki ureja pravila cestnega
prometa in v tem odloku naštetih primerih, prepovedano tudi na javnih
površinah kot so igrišča, parki, zelenice, rekreacijske površine, zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) ter na vseh drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil.
(2) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki parkira vozilo na
javni površini iz prvega odstavka tega člena.
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33. člen
(ureditev mirujočega prometa)
(1) Javne parkirne površine, ki ležijo na zemljiščih v javni oziroma občinski lasti, v Občini Komenda so:
● parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
● parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
● parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
● parkirne površine namenjene imetnikom dovolilnic;
● ostale parkirne površine.
34. člen
(pogoji za parkiranje na javnih parkirnih površinah)
(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji,
določenimi s tem odlokom in zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obveznost plačila parkirnine na javnih prometnih površinah morajo biti določeni s predpisano
prometno signalizacijo.
35. člen
(parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine)
(1) Župan določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine. Višino parkirnine določi s sklepom v skladu z določili zakona,
ki določa financiranje občin.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so:
● posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest;
● parkirne površine na in ob voziščih javnih cest.
(3) Na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina, mora voznik
plačati parkirnino in parkirni listek namestiti na armaturno ploščo za
vetrobranskim steklom v vozilu ter vozilo po izteku časa, za katerega je
bila plačana parkirnina, odpeljati.
(4) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine:
● ne plača parkirnine na predpisan način;
● ne namesti parkirnega listka na vidnem mestu v vozilu;
● po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne odpelje
vozila.
36. člen
(dovoljenje za brezplačno parkiranje na parkirnih površinah,
na katerih je uvedeno plačilo parkirnine)
(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine,
lahko občinska uprava na podlagi vloge izda dovoljenje za brezplačno
uporabo te parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda občinska
uprava tudi dovolilnico za brezplačno parkiranje. V dovoljenju in na
dovolilnici za brezplačno uporabo parkirne površine se jasno določi
vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti izdane dovolilnice.
(2) Do dovolilnice so upravičeni:
● stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega
člena tega odloka;
● službena vozila organov lokalne skupnosti;
● osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj
je Občina Komenda;
● službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb;
● izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu
in za Občino Komenda;
● službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene
potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po naročilu in
za Občino Komenda.
(3) Dovolilnico za brezplačno parkiranje je imetnik dolžan namestiti na
vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom.
(4) Dovolilnico za brezplačno parkiranje sme imetnik uporabiti samo v
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vozilu, za katerega je izdana.
(5) Dovolilnico za brezplačno parkiranje sme imetnik uporabiti samo na
lokaciji, za katero je izdana.
(6) Parkiranje na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine,
je brezplačno tudi za imetnike parkirne karte iz 66. člena Zakona o
pravilih cestnega prometa.
(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka ali parkirne karte iz šestega odstavka tega
člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom.
(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega člena v vozilu za katerega ni izdana.
(9) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega člena na lokaciji, za katero ni izdana.
(10) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno
mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(11) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s četrtim ali
petim odstavkom tega člena, občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
37. člen
(parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno
parkiranje)
(1) Župan s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno
časovno omejeno parkiranje.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so:
● posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest;
● parkirne površine na in ob voziščih javnih cest.
(3) Na parkirnih površinah, kjer je uvedeno časovno omejeno parkiranje
mora voznik označiti čas prihoda in označbo namestiti na armaturno
ploščo za vetrobranskim steklom v vozilu ter vozilo, po izteku dovoljenega časa za parkiranje odpeljati.
(4) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini, kjer je določeno časovno omejeno parkiranje ne označi časa prihoda na vidnem mestu v vozilu ali po izteku dovoljenega časa ne odpelje
vozila.
38. člen
(dovoljenje za celodnevno parkiranje na parkirnih površinah,
na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje)
(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno časovno omejeno
parkiranje lahko občinska uprava na podlagi vloge izda dovoljenje za
celodnevno uporabo te parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda
občinska uprava tudi dovolilnico za parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za celodnevno uporabo parkirne površine se jasno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti
izdane dovolilnice.
(2) Do dovolilnice so upravičeni:
● stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega
člena tega odloka;
● službena vozila organov lokalne skupnosti;
● osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj
je Občina Komenda;
● službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb;
● izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu
in za Občino Komenda;
● službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene
potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po naročilu in
za Občino Komenda.
(3) Dovolilnico za celodnevno parkiranje je imetnik dolžan namestiti na
vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom.
(4) Dovolilnico za celodnevno parkiranje sme imetnik uporabiti samo v
vozilu, za katerega je izdana.
(5) Dovolilnico za celodnevno parkiranje sme imetnik uporabiti samo
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na lokaciji, za katero je izdana.
(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka tega člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom.
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega člena v vozilu za katerega ni izdana.
(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega člena na lokaciji, za katero ni izdana.
(9) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno
mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(10) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s četrtim ali
petim odstavkom tega člena, občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
39. člen
(parkirne površine, namenjene samo imetnikom dovolilnic)
(1) Župan s sklepom določi parkirne površine, na katerih je dovoljeno
parkirati le imetnikom dovolilnic.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so:
● posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest;
● parkirne površine na in ob voziščih javnih cest.
(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Za parkirne površine, na katerih je dovoljeno parkirati le imetnikom
dovolilnic, dovoljenje za uporabo te parkirne površine izda občinska
uprava na podlagi vloge. Hkrati z dovoljenjem izda občinska uprava
tudi dovolilnico za parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za uporabo
parkirne površine se jasno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo,
za katero je izdana ter čas veljavnosti izdane dovolilnice.
(5) Do dovolilnice so upravičeni:
● stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega
člena tega odloka;
● službena vozila organov lokalne skupnosti;
● osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj
je Občina Komenda;
● službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb;
● izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu
in za Občino Komenda;
● službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene
potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po naročilu in
za Občino Komenda.
(6) Na parkirnih površinah, namenjenim le imetnikom dovolilnic mora
voznik dovolilnico namestiti na armaturno ploščo za vetrobranskim
steklom v vozilu.
(7) Dovolilnico za uporabo parkirnih površin, namenjenim le imetnikom
dovolilnic, sme imetnik uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana.
(8) Dovolilnico za uporabo parkirnih površin, namenjenim le imetnikom
dovolilnic, sme imetnik uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana.
(9) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz četrtega odstavka tega člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom.
(10) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz četrtega odstavka tega člena v vozilu za katerega ni izdana.
(11) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz četrtega odstavka tega člena na lokaciji, za katero ni izdana.
(12) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno
mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(13) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s sedmim ali
osmim odstavkom tega člena, občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
40. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, bivalnih vozil, vozil
za mobilno oglaševanje in avtobusov)
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, bivalnih vozil, vozil za
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mobilno oglaševanje in avtobusov na javnih parkirnih površinah je
prepovedano.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
41. člen
(parkirna mesta vozil na električni pogon)
(1) Župan lahko določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja vozil na električni pogon, za čas
njihovega polnjenja.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki lahko določa tudi pogoje
parkiranja.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki parkirno površino
iz drugega odstavka tega člena uporabi v nasprotju z določbami prvega
odstavka tega člena.
42. člen
(prehod za vozila)
(1) Kdor si želi zagotoviti nemoteno uporabo priključka za prehod vozil,
v primeru, da mora pri tem prečkati javni pločnik ali da ga sicer pri
uporabi priključka ovirajo morebiti parkirana vozila na občinski cesti,
lahko pridobi dovoljenje pristojnega organa za enotno označitev zakonito urejenega priključka z napisom »prehod za vozila« in ustrezno signalizacijo, ki mu zagotavlja tako nemoteno prečkanje pločnika, kot
prepoveduje parkiranje vseh vozil oziroma onemogočanje prehoda vozil
na območju priključka.
(2) Občinska uprava, na podlagi vloge stranke - naročnika, javnemu
vzdrževalcu občinskih cest, izda odločbo - odredbo za postavitev prometnega znaka III-119 »prehod za vozila«. V vlogi mora stranka opredeliti problem. Plačnik nakupa, postavitve in vzdrževanja prometnega
znaka je naročnik prometnega znaka. Vzdrževalec javnih prometnih
površin stranki na podlagi izdane odredbe - odločbe izda predračun na
podlagi katerega naročnik poravna strošek nabave, postavitve in morebitnega vzdrževanja prometnega znaka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki označi prehod za vozila, brez dovoljenja občinske uprave.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki označi prehod za
vozila, brez dovoljenja občinske uprave, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200 EUR.
43. člen
(odgovornost lastnika vozila)
(1) Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa po tem odloku storjen
z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se kaznuje za prekršek lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega
prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen
prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek njihova odgovorna
oseba.

IX. POOBLASTILA IN UKREPI OBČINSKEGA REDARSTVA
44. člen
(pooblastila in ukrepi občinskega redarstva)
(1) Nadzor nad določbami od 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40.,
41., 42. in 43. člena tega odloka na občinskih cestah, nekategoriziranih
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in državnih cestah v
naselju opravljajo občinski redarji pristojne skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« s sedežem v Trzinu.
(2) Občinski redarji nadzirajo izvajanje tega odloka v okviru nadzora
cestnega prometa.
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X. INŠPEKCIJSKI NADZOR
45. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah po katerih poteka javni
promet opravljajo inšpektorji pristojne skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« s sedežem v Trzinu.
(2) Za inšpektorja za ceste občinskega inšpekcijskega organa je lahko
imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
46. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem določb
tega odloka ima občinski inšpektor za ceste pravice in dolžnosti kot jih
ima po zakonu o cestah in drugih predpisih, ki urejajo javne ceste.
(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih,
še pravico in dolžnost:
● nadzirati ali so izpolnjeni pogoji za postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju javne ceste po tem odloku;
● odrediti odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je v
območju občinske ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s
pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz
izdanega soglasja.
47. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)
(1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski
nadzor.
(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj vročanja in
mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se vodi postopek.
(3) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pritožba v osmih dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
48. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)
(1) Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu z določbami
tega odloka, se opravlja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
49. člen
(izvajanje denarnih izvršb)
(1) Vse denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter drugih odločb in
sklepov, izdanih na podlagi tega odloka v zvezi s plačili kazni na podlagi tega odloka, izvršuje pristojni davčni organ, v okviru svojih pristojnosti.
50. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov,
ukazov in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškovni organ za
vse prekrške iz tega odloka, storjene na cestah, ki jih nadzorujejo v
okviru svoje pristojnosti, razen za prekrške iz 32., 33., 34., 35., 36., 37.,
38., 39., 40., 41., 42. in 43. člena tega odloka.
(2) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za prekrške iz 32., 33., 34.,
35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. in 43. člena tega odloka, storjene na
cestah, ki jih nadzorujejo v okviru iz svoje pristojnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo
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tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
52. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/1999).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Uradne
objave Glasila občine Komenda, št. 04/2006).
53. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 370-0009/2015
Datum: 18. 6. 2015
ŽUPAN
Stanislav Poglajen, I.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda - UPB (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda na 7. seji dne 18. 06. 2015 sprejel:
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBMOČJE OBČINE KOMENDA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)
1. S tem odlokom se sprejmejo Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občine Komenda (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelan junija 2015 pod zaporedno številko projekta 1092, ki je
na vpogled na sedežu Občine Komenda ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Komenda.
2. Program opremljanja določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2.člen
(vsebina odloka)
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka
III. Izračun komunalnega prispevka
IV. Podrobnejša merila
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka
VI. Oprostitve in olajšave
VII.Prehodne in končne določbe
3.člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim
aktom in se bodo prvič opremljali s prometnim omrežjem, kanalizacijskim
omrežjem, vodovodnim omrežjem ali omrežjem objektov ravnanja z odpadki oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali
njegovo namembnost.
4. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
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Gradbena
parcela

Aparcela

je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali
njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki
služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu,
neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO
9836:2000,
gradbena parcela,

Atlorisna

NTP,

Kdejavnost
Dp
Dt

NTP

Cpi
Cti
Cpi1
Cti1
I
S
OS
KPi
KP

7. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cpi] in neto tlorisne
površine objekta [Cti] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno vrsto komunalne
opreme smiselno upoštevajo določila 5. člena odloka.
komunalna oprema

obračunsko območje

Cp
[€/m2]

Ct
[€/m2]

faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov,

prometno omrežje

CES

10,01

34,41

delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene
parcele z določeno vrsto komunalne opreme,
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne
opreme,
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega
metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme,
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme,
faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka
indeksira od dneva uveljavitve odloka,
skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju,
celotni izračunani komunalni prispevek.

kanalizacijsko omrežje

KAN

2,75

9,39

vodovodno omrežje

VOD

2,19

7,51

omrežje objektov
ravnanja z odpadki

KOM

0,12

0,43

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunsko območje)
1. Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, so
prikazana v kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih
kartah:
• obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2:
Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
• obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti
3: Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
• obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4:
Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
• obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki je prikazano na
karti 5: Omrežje objektov ravnanja z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij,
4. Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje
prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
5. Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena, se komunalni prispevek
odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, tako kot določa program opremljanja.
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
komunalna oprema obračunsko območje

S
[€]

OS
[€]

prometno omrežje

CES

20.370.389

20.370.389

kanalizacijsko
omrežje

KAN

6.974.483

3.415.028

vodovodno omrežje

VOD

4.442.796

4.442.796

omrežje objektov
ravnanja z odpadki

KOM

300.000

300.000

32.087.668

28.528.213

SKUPAJ
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III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8.člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
1. Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpi] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa
cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpi1 = Cpi • I
Cti1 = Cti • I
2. Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka.

1.

2.
3.

4.

5.

9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se
izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt)
KP = Σ KPi
Površina gradbene parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta
komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka.
Površina gradbene parcele in neto tlorisne površine objekta za nezahtevne objekte, za katere ni potrebna izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se pridobi iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. Če gradbene
parcele ni možno določiti, se upošteva stavbišče x 1,5. Če se nezahtevni objekt gradi na gradbeni parceli za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna
komunalnega prispevka za obstoječe gradbene parcele ali njen del
pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto
tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele namenjene gradnji. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, se
smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in odloka.

10. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
1. V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta
oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek
odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za
obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni
prispevek ne zaračuna in ne vrača.
2. V primeru gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega
obstoječega objekta, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječe gradbene parcele ali njen
del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Komunalni prispevek se v tem primeru odmeri na način, da se izračuna
razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje novega
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objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje starega
objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna
za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača. V primeru dvoma, katero komunalno opremo se pri
izračunu upošteva, je breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz
naslova komunalnega prispevka na strani investitorja.
3. Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri komunalni prispevek.
4. Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno
opremljalo po uveljavitvi odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala
predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Delež stroškov za
obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju se bo obračunal na podlagi četrtega odstavka desetega člena ob
upoštevanju petega in devetega člena tega odloka.
To pomeni:

Cpi skupni

= Cpi obstoječi + Cpi investicija

Cti skupni

= Cti obstoječi + Cti investicija

kjer je:
Cpi skupni

Cpi, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cti skupni

Cti, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cpi obstoječi

Cpi, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Cti obstoječi

Cti, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Cpi investicija

Cpi, ki je predmet investicije;

Cti investicija

Cti, ki je predmet investicije.

Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno opremo se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice.

obračunsko Cp
Ct
območje
[€/m2] [€/m2]
1,95
7,37
prometno omrežje – delno opremljeno CES_o
kanalizacijsko omrežje – delno
0,41
1,54
KAN_o
opremljeno
0,43
1,61
vodovodno omrežje – delno opremljeno VOD_o

V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
1. Komunalni prispevek se odmeri:
• na zahtevo zavezanca,
• ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu,
da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
• po uradni dolžnosti.
2. Če investitor zahteva, da Upravna enota v njegovem imenu vloži
zahtevo za odmero komunalnega prispevka, mora predložiti dodaten izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam,
mora vlogi predložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi
potrebne podatke za odmero komunalnega prispevka.
4. Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana Občine
Komenda.

1.
2.

komunalna oprema

omrežje objektov ravnanja z odpadki

KOM

0,12

0,43

1.

2.

IV. PODROBNEJŠA MERILA
11.člen
(razmerje med merilom gradbene parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp
= 0,6 ter Dt = 0,4.
12. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka predvidi za vso komunalno opremo, katero predstavlja predmetni odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:

šifra po enotni
klasifikaciji vrst
objektov CC-SI

opis vrste objekta

124

stavbe za promet in stavbe za izvajanje
komunikacij

faktor
dejavnosti

125

industrijske stavbe in skladišča

126

stavbe splošnega družbenega pomena

1271

nestanovanjske kmetijske stavbe

113

stanovanjske stavbe za posebne družbene
0,80
skupine

0,70

111

enostanovanjske stavbe

12201

stavbe javne uprave

1121

dvostanovanjske stavbe

1,10

ostale vrste stavb

1,30

10

1,00
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3.

15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.
O izvedenem plačilu komunalnega prispevka upravno enoto obvesti
občina.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne
stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene,
na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene
obveznosti obeh strank.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo, na katero se bo priključeval.
Občina in investitor skleneta pogodbo o priključitvi, če občina investitorju obračuna komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, ki še ni zgrajena, je pa vseeno mogoče zanjo obračunati komunalni prispevek.

17. člen
(stroški priključevanja)
1. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka, poravnani vsi
stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje
tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
2. Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca
in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.
VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
18. člen
(oprostitve)
1. Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
2. Plačila komunalnega prispevka se oprosti investitorja za gradnjo:
• nestanovanjskih kmetijskih stavb – CC-SI: 1271 v višini 70%
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19.člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji predpisi:
● Odlok o komunalnem prispevku v Občini Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 03/03, 09/07),
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● Pravilnik o priključnini za vodovod in kanalizacijo (Uradne objave
Glasila občine Komenda št. 09/07).
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji odloki:
● Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Lokacijskega načrta KO 11 Podboršt (Uradne objave Glasila občine Komenda,
št. 03/10 in 08/11),
● Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta O3 Gramoznica (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 01/10),
● Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN 02/1
Poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza (Uradne objave Glasila
občine Komenda, št. 08/08).
20. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki pričeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo na podlagi aktov,
ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda.

Na podlagi 30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF); 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda
na 7. redni seji, dne 18.6.2015, sprejel
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU
ODBORA ZA KMETIJSTVO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE KOMENDA, št. 032-0006/2014-02
(Uradne objave GOK, št. 11/2014)
1.
Občinski svet Občine Komenda razreši IGORJA ŠTEBETA, Žeje 2, 1218
Komenda, z mesta člana Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta Občine
Komenda.
2.
Občinski svet Občine Komenda za nadomestnega člana, za preostanek
mandatne dobe imenuje JOŽETA ŠIMENCA, Gora 1d, 1218 Komenda, v
Odbor za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Komenda.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
Občine Komenda.

Številka: 430-0021/2013
Datum: 18. 06. 2015
Občina Komenda
Stanislav Poglajen
ŽUPAN

Številka: 032-0006/2014-11
Datum: 18.06.2015
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

Na podlagi 30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF); 16. člena Statuta
Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet
Občine Komenda na 7. redni seji, dne 18.6.2015, sprejel

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA
ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN
VARSTVO OKOLJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
KOMENDA, št. 032-0006/2014-05
(Uradne objave GOK, št. 11/2014)
1.
Občinski svet Občine Komenda razreši IGORJA ŠTEBETA, Žeje 2,
1218 Komenda, z mesta predsednika Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda.
2.
Občinski svet Občine Komenda za nadomestnega člana – predsednika,
za preostanek mandatne dobe imenuje ROMANA KONCILIJO, Moste
71a, 1218 Komenda, v Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in
varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 032-0006/2014-12
Datum: 18.06.2015
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

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. 02/2009)
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 24. 6. 2015 sprejela
ODLOK 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 izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Kamnik (v
nadaljevanju: zavod), ki izvaja osnovno glasbeno izobraževanje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občini ustanoviteljici po
naslednjem ključu:
● Občina Kamnik 85,67 %;
● Občina Komenda 14,33 %.
Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanovita Svet ustanoviteljic.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda: Kajuhova pot 11, Kamnik.
V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki, in sicer:
● Duplica, na lokaciji Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska 16 a, Kamnik;
● Stranje, na lokaciji Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje 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 Jezersko 62, Zgornje Jezersko.
● Dislocirani oddelki delujejo v odvisnosti od izraženih potreb 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 odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ne glede na določila tega odloka, za obveznosti dislociranega oddelka Jezersko odgovarja Občina Jezersko.
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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 pooblaščeni 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, računovodja 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 pooblaščeni, 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.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Glavna dejavnost Glasbene šole Kamnik, izvajana kot javna služba, je po
standardni klasifikaciji dejavnost:
85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

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

Zavod lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi programe 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 uprizarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

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

12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni glasbeno izobraževalni program, ki je sprejet
na način in po postopku določenem z zakonom.

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

13. člen
Zavod opravlja osnovno glasbeno izobraževanje za učence v oddelkih,
skupinah in individualno.

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 zunanjem 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.

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
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Zavod izdaja spričevala o doseženem uspehu.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti 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 katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti,
ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru
dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
● svet zavoda;
● ravnatelj;
● strokovni organi;
● svet staršev.

Štev. 5/2015, 31. julij 2015

mnenja o posameznih vprašanjih;
razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
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

Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, sestavo in način
volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom
največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

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

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
● trije predstavniki občin ustanoviteljic,
● pet predstavnikov delavcev zavoda in
● trije predstavniki staršev.

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.

Predstavnike delavcev zavoda se voli:
● izmed strokovnih delavcev štiri člane;
● izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev enega člana.

19. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Ustanoviteljici imenujeta člane sveta zavoda izmed delavcev občinske
uprave ali občinskih organov ter članov posameznih naselij šolskega okoliša.
Dva predstavnika občin ustanoviteljic imenuje Občina Kamnik, enega pa
Občina Komenda.

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.

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

Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda morajo imeti pasivno
volilno pravico.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. V kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti
namestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.

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.

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 povezan 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 izobraževalnim 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 periodične račune;
● predlaga občinama ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti;
● daje občinama ustanoviteljicama in ravnatelju zavoda predloge in

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se
navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko
kandidatov se voli izmed kandidatov sedeža zavoda in dislociranih oddelkov
oziroma izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke 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 potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda
z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
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.
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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 odstotkov 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 zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev 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 delavcev 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 ravnatelj.
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 odgovarja 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 pravic 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 pogoje 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 imenuje 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:
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Glasilo občine Komenda

● mnenje učiteljskega zbora,
● mnenje občin ustanoviteljic in
● mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazložijo. 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 dneva, ko je
bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani občini ustanoviteljici, učiteljski
zbor in svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje 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 imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, 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 povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
● daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
● predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
● odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja 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 oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
● obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku;
● 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 ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe
staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.

Glasilo občine Komenda
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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-izobraževalni problematiki;
● obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 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 zavodu opravljajo učitelji,
knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih 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 jezik, 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 slovenskih 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 dejanja 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 zakonom 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
območju katere ima zavod sedež.
Zavod mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
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VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
34. člen
Občini ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavoda. Zavodu zagotavljata tudi sredstva in premoženje v skladu 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 delitev 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 upravljanje, 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 nadstandardnega programa. Sredstva za pokrivanje obveznosti
dislociranega 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 dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja
za plačilo materialnih 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 dejavnosti, 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 poslovanju 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 sredstva tudi z dotacijami,
sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa,
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme,
za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov 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 pravila.
VII. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
37. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do
vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod, razen za dislocirani oddelek
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Jezersko, za obveznosti katerega odgovarja Občina Jezersko.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN ZAVODA
38. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti dogovorita ustanoviteljici
s pogodbo.
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti glede dislociranega oddelka
Jezersko skleneta ustanoviteljici pogodbo 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.

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 določa zakon.
47. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda urejajo veljavni predpisi in pravila zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic.
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 imenu in za račun
ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
● izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo 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 materialne 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 soustanoviteljica.
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.

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 mesecev 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 vpisana 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 Glasbena šola Kamnik (Uradni list RS, št.
38/00, 93/07 in 37/15).
54. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici. Odlok se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah glasila
Občine Komenda in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 410-0008/2015
Kamnik, dne 24. junija 2015

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 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 ustanoviteljic.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic nadzirata občini
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