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Na podlagi 40. člena Zakona o javnih fi nancah (Ur. list RS, št. 79/99, 
124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09)  in 16. člena Statuta občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Ko-
menda na 14. seji, dne 15.11. 2012  sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2012

1. člen

V Odloku o proračunu občine Komenda za leto 2012 (Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 02/2012) – v nadaljevanju Odlok, se 2. člen 
spremeni tako, da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih :

(v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.824.537
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 6.505.422

70 DAVČNI PRIHODKI 3.503.830
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.928.520
   703 Davki na premoženje 466.310
   704 Domači davki na blago in storitve 109.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.001.591
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 161.592
   711 Upravne takse in pristojbine 3.500
   712 Globe in druge denarne kazni 36.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 393.000
   714 Drugi nedavčni prihodki 2.407.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 652.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 652.000

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 666.615
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij 541.990
   741 Prejeta sred. iz držav. proračuna in sredstev EU 124.625
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.829.291

40 TEKOČI ODHODKI 1.880.156
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 318.058
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 56.744
   402 Izdatki za blago in storitve 1.409.704
   403 Plačila domačih obresti 69.650
   409 Rezerve 26.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.788.746
   410 Subvencije 53.400
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.354.540
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in 
ustanovam 266.989
   413 Drugi tekoči domači transferi 1.113.817

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.410.159
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.410.159

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 749.310
   431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 56.500
   432 Investicijski transferi proračunskim uporabni-
kom 692.810
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) -3.834

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)                 5.204

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODA-
JA  KAPITALSKIH DELEŽEV 0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev 5.204
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 70.000
50 ZADOLŽEVANJE 70.000

   500 Domače zadolževanje 70.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 177.000

55 ODPLAČILO DOLGA 177.000
   550 Odplačilo domačega dolga 177.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -106.550
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) -107.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.834
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2011 347.630
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Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: prora-
čunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifi kacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in  
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Komenda.   

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

2. člen

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda. 

Številka: 410-0007/2012
Datum:  15.11.2012

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12) in 16. člena Statuta Občine Komenda – UPB (Uradne 
objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet Občine 
Komenda na 14. seji dne 15. novembra 2012 sprejel

ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST 
V OBČINI KOMENDA

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu 
uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane 
na karti, ki je na vpogled na sedežu občine.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako 
LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):

lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z   ●
naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med 
seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali 
višje kategorije;
javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v   ●

občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so 
namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajev-
ne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, 
gonjače in podobno).

3. člen
Lokalne ceste se v naselju Komenda in Poslovni coni Komenda razvr-
stijo v naslednje podkategorije:

na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene   ●

zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij 
naselja Komenda na ceste višje kategorije;
na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje   ●

cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih 
enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, indu-
strijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih 
območjih naselja Komenda in Poslovne cone Komenda.

3. člen
Lokalne ceste (LC) so:
zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v 
občini
[m]

namen 
uporabe

preostala 
dolžina 
odseka
[m]

1 039121 639 Cerklje - Zalog 
- Klanec - Ko-
menda - Moste

413 3.276 v 5.418 
- Cerklje na 
Gorenjskem

2 039711 039120 Zalog 
- Cerkljanska 
Dobrava 
- Komendska 
Dobrava 
- Podboršt

162040 3.046 v 2.093 
- Cerklje na 
Gorenjskem

3 160031 162040 Gmajnica 
- Mlaka - Tunji-
ška Mlaka - 
Kamnik

225 2.683 v 5.033 
- Kamnik

4 162021 104 Komenda 
- Kranjska cesta

162030 724 v

5 162031 104 Nasovče 
- Komenda

039120 2.142 v

6 162041 413 Križ - Gmajnica 
- Komenda

139120 2.819 v

7 253031 235040 Mengeš - Topole 
- Moste

104 1.327 v 1.180 
- Mengeš

v…vsa vozila SKUPAJ: 16.017 m

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v 
občini
[m]

namen 
uporabe

preostala 
dolžina 
odseka
[m]

1 162511 162030 Čebuljeva 
- Potok pri 
Komendi

162020 528 v

2 162521 162020 Komenda 
- Sadarjeva 
ulica

039120 375 v

v…vsa vozila SKUPAJ: 903 m

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:
zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka v 
občini
[m]

namen 
uporabe

preostala 
dolžina 
odseka
[m]

1 162051 413 Pod lipami I 162050 363 v
2 162052 162050 Pod lipami II 162050 125 v
3 162053 162050 Pod lipami III 162050 403 v
4 162054 162050 Pod lipami IV 162590 501 v
v…vsa vozila SKUPAJ: 1.392 m

7. člen
Javne poti (JP) so:
zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v občini
[m]

namen 
upora-
be

preostala 
dolžina odseka
[m]

1 540301 039730 Lahovče 
- Nasovče

162030 425 v 908 - Cerklje 
na Gorenj-
skem

2 662021 162030 Breg pri 
Komendi I

104 436 v

3 662022 662020 Breg pri 
Komendi II

HŠ 8 169 v
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zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v občini
[m]

namen 
upora-
be

preostala 
dolžina odseka
[m]

4 662023 162030 Breg pri 
Komendi 
- Klanec

039120 495 v

5 662024 162030 Breg pri 
Komendi III

HŠ 8A 53 v

6 662025 039120 Klanec I HŠ 32 167 v
7 662026 662020 Klanec II 662040 49 v
8 662027 104 Nasovče III HŠ 33 71 v
9 662028 162030 Nasovče IV 540300 146 v
10 662029 162030 Nasovče V HŠ 4B 176 v
11 662031 104 Potok pri 

Komendi
162030 628 v

12 662032 104 Obrtna cona 
Potok I

HŠ 11 237 v

13 662033 662030 Obrtna cona 
Potok II

HŠ 13 27 v

14 662034 662030 Obrtna cona 
Potok III

HŠ 15 25 v

15 662035 662030 Obrtna cona 
Potok IV

črpali-
šče

33 v

16 662041 039120 Klanec I 039120 683 v
17 662042 039120 Klanec II 662040 222 v
18 662043 162030 Klanec III 039120 407 v
19 662044 039120 Klanec IV HŠ 7A 123 v
20 662045 039120 Klanec V HŠ 4A 90 v
21 662046 662040 Klanec VI HŠ 20 365 v
22 662047 039120 Klanec VII HŠ 7C 70 v
23 662048 162030 Klanec 

- Komenda
039120 203 v

24 662051 104 Remicova pot 039120 542 v
25 662052 039120 Jezerškova 

ulica
162020 411 v

26 662053 162520 Sadarjeva 
ulica

662050 103 v

27 662054 039120 Zadružna ulica 162520 197 v
28 662055 162020 Krekova ulica 039120 183 v
29 662056 162020 Kranjska pot HŠ 9 43 v
30 662057 162030 Zajčeva cesta 

- občina
parkiri-

šče
42 v

31 662058 662050 Jezerškova 
ulica 
(povezava)

662050 45 v

32 662061 162030 Urhova ulica I 662060 67 v
33 662062 162020 Urhova ulica 

II
HŠ 11 135 v

34 662063 162020 Krekova ulica 162510 217 v
35 662064 162020 Zadružna ulica 

l
162510 238 v

36 662066 662060 Zadružna ulica 
ll

HŠ 15 129 v

37 662071 162040 Glavarjeva 
cesta 
(povezava)

039120 73 v

38 662072 162040 Zajčeva cesta HŠ 9A 178 v
39 662081 039120 Glavarjeva 

ulica 
(povezava na 
LC)

039120 605 v

40 662082 662080 Komenda 
- Gmajnica 
(pešpot)

162040 393 p

41 662091 413 Moste I 662080 1.036 v
42 662092 662090 Moste II HŠ 

98D
196 v

43 662093 662090 Moste III HŠ 72 51 v
44 662094 413 Moste IV HŠ 92F 371 v
45 662095 413 Moste V 662090 232 v
46 662096 413 Moste VI 162040 883 v
47 662097 662090 Moste VII HŠ 

89G
88 v

48 662098 662090 Moste VIII HŠ 
97K

236 v

zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v občini
[m]

namen 
upora-
be

preostala 
dolžina odseka
[m]

49 662099 662090 Moste IX HŠ 89 43 v
50 662101 413 Moste X HŠ 

59B
121 v

51 662102 104 Moste XI 413 238 v
52 662103 104 Moste XII HŠ 

43A
128 v

53 662104 104 Moste XIII 413 281 v
54 662105 104 Moste XIV 413 548 v
55 662106 104 Moste XV 662100 174 v
56 662107 104 Moste 

- Suhadole
253030 213 v

57 662108 662100 Suhadole I HŠ 7D 158 v
58 662109 104 Vrtni center 

- Moste
662100 390 v

59 662111 413 Moste XVI 662110 275 v
60 662112 413 Moste XVII HŠ 137 258 v
61 662113 662110 Moste XVIII HŠ 135 150 v
62 662114 662110 Moste XIX HŠ 2F 208 v
63 662115 662100 Moste XX HŠ 6A 60 v
64 662116 662100 Moste XXI 662100 172 v
65 662121 104 Moste 

- Suhadole
253030 705 v

66 662122 662120 Suhadole II 253030 92 v
67 662123 662120 Suhadole III HŠ 

38D
102 v

68 662131 253030 Suhadole IV 104 592 v
69 662132 253030 Suhadole V 662130 216 v
70 662133 662130 Suhadole VI 662130 268 v
71 662136 662130 Suhadole VII HŠ 

31A
23 v

72 662141 253030 Suhadole VIII HŠ 
38G

214 v

73 662142 253030 Suhadole IX HŠ 
50C

131 v

74 662143 662140 Suhadole X HŠ 
47B

88 v

75 662144 253030 Suhadole XI HŠ 61F 108 v
76 662145 253030 Suhadole XII HŠ 

62D
124 v

77 662151 662360 Suhadole XIII jama 
Drnovo

266 v

78 662161 039710 Komendska 
Dobrava I

HŠ 8 1.195 v

79 662162 039710 Komendska 
Dobrava II

662160 240 v

80 662163 662160 Komendska 
Dobrava III

most 299 v

81 662171 039710 Podboršt pri 
Komendi I

HŠ 19 318 v

82 662172 662170 Podboršt pri 
Komendi II

662180 174 v

83 662173 039710 Podboršt pri 
Komendi III

662170 164 v

84 662174 662170 Podboršt pri 
Komendi IV

HŠ 
18A

98 v

85 662181 160030 Mlaka 
- Podboršt pri 
Komendi

662170 458 v

86 662182 160030 Mlaka I HŠ 27 114 v
87 662183 662180 Mlaka II HŠ 24 79 v
88 662184 160030 Mlaka III HŠ 

33B
430 v

89 662185 662180 Mlaka IV 160030 286 v
90 662186 160030 Mlaka V HŠ 

37C
112 v

91 662187 662180 Mlaka VI HŠ 
21A

51 v

92 662188 162030 Mlaka VII HŠ 12 67 v
93 662191 160030 Gmajnica I HŠ 31 135 v
94 662192 160030 Gmajnica II HŠ 

68C
232 v

95 662193 162040 Gmajnica III HŠ 97 209 v
96 662194 162040 Gmajnica IV HŠ 118 146 v
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zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v občini
[m]

namen 
upora-
be

preostala 
dolžina odseka
[m]

97 662195 160030 Gmajnica V HŠ 35 26 v
98 662196 662190 Gmajnica VI HŠ 60 68 v
99 662201 162040 Gora pri 

Komendi I
160030 890 v

100 662202 662200 Gora pri 
Komendi II

HŠ 
17A

316 v

101 662203 162040 Gora pri 
Komendi III

HŠ 
22A

184 v

102 662204 662200 Gora pri 
Komendi IV

HŠ 23E 154 v

103 662205 662200 Gora pri 
Komendi V

HŠ 
21A

132 v

104 662211 413 Križ I 162040 285 v
105 662212 413 Križ II 662210 149 v
106 662213 162040 Križ III 162040 226 v
107 662214 662210 Križ IV HŠ 

40A
40 v

108 662215 162040 Križ V poslo-
pje

158 v

109 662216 162040 Križ - do 
Lovske koče

HŠ 
42D

190 v

110 662217 662220 Križ VI HŠ 15 68 v
111 662218 162040 Križ VII HŠ 

23C
58 v

112 662221 162040 Križ VIII 413 732 v
113 662222 662220 Križ IX HŠ 4 253 v
114 662223 662220 Križ X 662220 160 v
115 662224 413 Križ XI 662220 285 v
116 662231 413 Žeje pri 

Komendi I
HŠ 
15C

286 v

117 662232 413 Žeje pri 
Komendi II

HŠ 17 344 v

118 662241 662320 Pod gabri I parc. 
958

130 v

119 662251 162050 Pod javorji HŠ 105 172 v
120 662261 162050 Pod brezami HŠ 118 551 v
121 662271 162050 Pod vrbami I 662290 220 v
122 662272 662290 Pod vrbami II 662300 164 v
123 662281 162050 Pod topoli I 662290 213 v
124 662282 662290 Pod topoli II 662300 164 v
125 662283 662300 Pod topoli III parc. 

2135
48 v

126 662291 662270 Pod bukvami I 662280 292 v
127 662292 662270 Pod bukvami 

II
parc. 
2119

95 v

128 662301 662270 Pod jelšami 662280 291 v
129 662311 162050 Pod jelkami I 662340 220 v
130 662312 662340 Pod jelkami II parc. 

2387
82 v

131 662321 162050 Pod smrekami 
I

662340 213 v

132 662322 662340 Pod smrekami 
II

662350 214 v

133 662323 662350 Pod smrekami 
III

parc. 
2375

47 v

134 662331 162050 Pod bori I 662340 213 v
135 662332 662340 Pod bori II 662350 214 v
136 662333 662350 Pod bori - Pod 

kostanji
parc. 
2106

330 v

137 662341 662310 Pod hrasti I parc. 
2089

46 v

138 662342 662310 Pod hrasti II 662320 291 v
139 662343 662320 Pod hrasti III 662330 396 v
140 662344 662330 Pod hrasti IV 662350 221 v
141 662345 662350 Pod hrasti V GC 85 v
142 662351 662320 Pod gabri II 662330 398 v
143 662352 662330 Pod 

gabri - Pod 
macesni

662340 300 v

144 662353 662340 Pod macesni GC 80 v
145 662361 104 Drnovo 

- Šmarca
225 615 v 1.355 

- Mengeš

zap. 
št.

številka 
odseka

začetek 
odseka

potek odseka konec 
odseka

dolžina 
odseka 
v občini
[m]

namen 
upora-
be

preostala 
dolžina odseka
[m]

146 753732 104 Mengeš - Križ 
II

413 1.199 v 91 - Mengeš

v…vsa vozila, p…pešci SKUPAJ: 35.655 m

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v 
skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih 
cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije 
Republike Slovenije za ceste številka 37162-3/2012-266(507) z dne 
19.9.2012.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Komenda (Uradni list RS, št. 65/1999).

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la občine Komenda.

Številka: 370-0009/2012-8 
Komenda, 15.11.2012

Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list  RS - stari, št. 12/1991, 
Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - 
ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993,45/1994 - Odl. US, 8/1996, 31/2000 
- ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 – ZJZP), prvega odstavka 41. 
člena Zakona o organizaciji in fi nanciranju vzgoje  in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 
101/2001 - Odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 
118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - 
popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D) in 16. člena Sta-
tuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet 
občine Komenda  na svoji 14. seji, dne 15. novembra 2012 sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Komenda, s sedežem Zajčeva cesta 23, Komen-
da (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju 
osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola 
Komenda Moste (v nadaljevanju: zavod), in sicer tako, da Osnovna šola 
Komenda Moste postane javni zavod za izvajanje predšolske vzgoje in 
osnovnošolskega izobraževanja.

II. STATUSTNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE.

Sedež zavoda: Glavarjeva cesta 37, Komenda.

4



Glasilo občine Komenda Štev. 7/2012, 23. november 2012URADNE OBJAVE

Skrajšano ime zavoda: OŠ Komenda Moste.
V sestavo OŠ Komenda Moste sodijo:

osnovna šola v Komendi, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda;  ●
organizacijska enota  v Mostah, Moste 40, 1218 Komenda;  ●
enota vrtca Mehurčki (v nadaljnjem besedilu: vrtec), Glavarjeva   ●

cesta 35, 1218 Komenda;
dislocirana enota vrtca Mehurčki, Glavarjeva cesta 37, 1218 Ko-  ●

menda;
dislocirana enota vrtca Mehurčki, Moste 40, 1218 Komenda;  ●
dislocirana enota vrtca Mehurčki Čebelica, Glavarjeva cesta 35,   ●

1218 Komenda.

3. člen
V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje strokovne službe:

svetovalna služba;  ●
računovodstvo;  ●
tajništvo in  ●
tehnična služba.  ●

4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v Ljubljani 
pod reg. št. 1287/00.

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in  izobraževanja, ki ga vodi 
ministrstvo, pristojno za šolsko in predšolsko vzgojo.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v 
poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, in 
pečat s premerom  20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na 
zunanjem obodu pa je izpisano ime: OSNOVNA ŠOLA KOMENDA 
MOSTE in sedež zavoda: KOMENDA.

7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uniče-
vanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in 
predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali 
delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. 

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 zasto-
panje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila  podpisujejo za zavod 
ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi  podpisi pri Upravi 
RS za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpi-
sujejo  za zavod  v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja  vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-
varstvenih potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izo-
braževanju ter vzgoji in varstvu otrok na področju občine Komenda v 
okviru enotnega šolskega okoliša. V šolski okoliš OŠ Komenda Moste 
sodijo naslednji prostorski okoliši:  0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 
0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 
0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024.

Šolski okoliš je fl eksibilen.

Ravnatelj je dolžan smiselno in gospodarno oblikovati oddelke za celot-
no območje šolskega okoliša.

Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

11. člen

Dejavnosti zavoda so:
Osnovne dejavnosti:
85.200       Osnovnošolsko izobraževanje
85.590       Drugje nerazvrščeno izobraževanje
85.100       Predšolska vzgoja
88.910       Dnevno varstvo otrok
85.520       Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
                  na področju kulture in umetnosti
85.510       Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
                  na področju športa in rekreacije

Dopolnilne dejavnosti:

56.290       Druga oskrba z jedmi
49.391       Medkrajevni in drug cestni potniški promet
81.100       Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210       Splošno čiščenje stavb
68.200       Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
                  nepremičnin
69.200       Računovodske in knjigovodske dejavnosti
74.200       Fotografska dejavnost
58.110       Izdajanje knjig
58.140       Izdajanje revij in druge periodike
90.010       Umetniško uprizarjanje
91.011       Dejavnost knjižnic
93.110       Obratovanje športnih objektov
93.190       Druge športne dejavnosti
58.130       Izdajanje časopisov
77.210       Dajanje športne opreme v najem in zakup
82.300       Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
85.600       Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.030       Umetniško ustvarjanje
62.030       Upravljanje računalniških naprav in sistemov
82.190       Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.«

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem intere-
su.

12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program in program za 
predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z 
zakonom.

Z letnim delovnim načrtom se določi vsebina, obseg in razporeditev 
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela v skladu s pred-
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metnikom in učnim načrtom, s tem da se vključi tudi tiste družbene ak-
tivnosti in dejavnosti, ki so v interesu same lokalne skupnosti.

13. člen
Zavod je organiziran kot devet razredna osnovna šola  in izvaja vzgojno 
izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

Zavod izvaja tudi vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke v 
starosti od enajst mesecev do vstopa v šolo.

14. člen
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 katerim dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela, ali s katerim prispeva k 
popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravlja-
nje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v 
okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
16. člen

IV. ORGANI ZAVODA

Zavod ima naslednje organe:
svet zavoda;  ●
ravnatelja;  ●
strokovne organe;  ●
svet staršev.  ●

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in 
način izvolitve oziroma imenovanja je določeno v pravilih zavoda.

1. Svet  zavoda

17. člen
Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:

tri (3) predstavnike ustanovitelja;  ●
pet (5) predstavnikov delavcev zavoda;  ●
tri (3) predstavnike staršev.  ●

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občin-
ske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šol-
skega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.

Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih 
volitvah, po postopku in načinu kot ga določa zakon in ta odlok. Pred-
stavnike delavcev zavoda se voli:

dva (2) delavca vrtca Mehurčki;  ●
trije (3) delavci Osnovne šole Komenda Moste.  ●

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer:
iz sveta staršev šole dva (2) predstavnika;  ●
iz sveta staršev vrtca enega (1) predstavnika.  ●

Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika 

in namestnika predsednika sveta zavoda.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja 4 leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvo-
ljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok 
(učencev oziroma varovancev) v zavodu.

18. člen
Svet zavoda:

imenuje in razrešuje ravnatelja;  ●
sprejema program razvoja zavoda;  ●
sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;  ●
odloča  o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;  ●
obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki;  ●
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka;  ●
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi  in odgovor-  ●

nostmi delavcev iz delovnega razmerja;
odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim   ●

delom v šoli in vrtcu;
sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta   ●

odlok in drug splošni akt zavoda;
določa fi nančni načrt in sprejema zaključene in  periodične raču-  ●

ne;
predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;  ●
daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posa-  ●

meznih vprašanjih;
razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;  ●
sprejema program razreševanja presežnih delavcev;  ●
v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov;  ●
imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;  ●
odloča v soglasju z ustanoviteljem  o povezovanju v skupnost za-  ●

vodov za opravljanje skupnih administrativnih  in računovodskih 
nalog in za opravljanje skupnih del;
opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda dolo-  ●
čene naloge.

a) Postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

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

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število 
članov sveta, ki se volijo.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. S sklepom o 
razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, 
njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komi-
sije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico, volilno komisi-
jo se imenuje za dobo štirih let.

20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije 
delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. 
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji 
najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisani s podpisi 
vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh 
predlaganih kandidatov.

Pravico voliti predstavnike delavcev v svet zavoda imajo vsi delavci, 
ki delajo v zavodu nepretrgoma najmanj šest mesecev (aktivna volilna 
pravica).
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Pravico biti izvoljeni predstavniki delavcev v svet zavoda imajo vsi 
delavci, ki imajo aktivno volilno pravico po Zakonu o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju in so zaposleni v zavodu nepretrgoma najmanj 12 
mesecev (pasivna volilna pravica). 

Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlaga po 
enotah zavoda.

21. člen
Glasovanje na volišču vodi  volilna komisija.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glaso-
vanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni 
na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici 
se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, 
koliko kandidatov se voli izmed  kandidatov posamezne šole in vrtca. 
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandi-
datov, 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 posamezne šole in vrtca. 

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

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev za-
voda z aktivno volilno pravico.

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.

22. člen
Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavni-
kov delavcev v svetu zavoda iz šol in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, 
ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata  iz iste enote 
šole 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 izde-
la poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izved-
be glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda 

23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika  delavcev v svetu zavoda se začne na 
podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno 
pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je 
kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti predloženi 
podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahtevek 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 za-
voda se smiselno uporablja  določbe tega odloka in zakona o volitvah 
predstavnikov delavcev v svet zavoda.

24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler 
ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju 
zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona 
o sodelovanju delavcev v upravljanju.

2. Ravnatelj

25. 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 njego-  ●

vo izvedbo,
odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev;  ●
vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora;   ●
oblikuje predlog nadstandardnih programov;  ●
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih   ●

delavcev;
organizira mentorstvo za pripravnike;  ●
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojite-  ●

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o   ●

napredovanju v plačilne razrede;
spremlja delo svetovalne službe;  ●
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne   ●

ure in druge oblike sodelovanja);
obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic otrok in obve-  ●

znostih učencev;
odloča o vzgojnih ukrepih;  ●
določa sistemizacijo delovnih mest;  ●
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti   ●

delavcev;
imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enote šole oziro-  ●

ma vrtca;
skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno   ●

službo;
je odgovoren za učni uspeh učencev;  ●
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  ●

26. člen
Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visoko-
šolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen 
ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku za imenovanje 
ravnatelja, ki ga določa Zakon o organizaciji in fi nanciranju vzgoje in 
izobraževanja. 

Mandat ravnatelja traja pet let.

7



Glasilo občine Komenda Štev. 7/2012, 23. november 2012URADNE OBJAVE
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

mnenje učiteljskega zbora;  ●
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni zavod se-  ●

dež;
mnenje sveta staršev.  ●

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski zbor o 
mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.

Če lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev na dajo mnenja v 
roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o iz-
biri odloči brez tega mnenja.

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, 
posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, 
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega od-
stavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obve-
sti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno 
varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. 

27. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prija-
vljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vr-
šilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma 
izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje 
niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti 
ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek 
za imenovanje ravnatelja.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem 
zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

28. člen
a) Pomočnik ravnatelja

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za 
ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po postopku in na 
način, ki je določen v Zakonu o fi nanciranju vzgoje in izobraževanja.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in nalo-
ge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja organizacijske enote v Mostah

Enota šole v Mostah ima vodjo.

Za vodjo enote šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učite-
lja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.

Vodjo enote šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote 
šole.

Vodja enote šole opravlja poleg dela učitelja tudi organizacijske naloge 
v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega 

mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in naloge, za 
katere ga pisno pooblasti.

c) Pomočnik ravnatelja za enoto in dislocirane enote Vrtca 
Mehurčki

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za 
ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po postopku in na 
način, ki je določen v Zakonu o fi nanciranju vzgoje in izobraževanja.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in nalo-
ge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

3. Strokovni organi

29. člen
Strokovni organi v šoli so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razre-
dnik in strokovni aktivi.

Strokovna organa v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv 
vzgojiteljev.

30. člen
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavo-
da.

Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ima naslednje pristojnosti:
obravnava in odloča  o strokovnih vprašanjih,  povezanih z vzgoj-  ●

no-izobraževalnim delom;
daje mnenje o letnem delovnem načrtu;  ●
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavno-  ●

sti;
odloča o posodobitvah  programov vzgoje in izobraževanja in nji-  ●

hovi 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.  ●

31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo 
vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor ima naslednje pristojnosti:
obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku;  ●
oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje na-  ●

predujejo;
odloča o vzgojnih ukrepih in  ●
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  ●

32. člen
Razrednik  vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne 
in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih proble-
mov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, 
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zako-
nom.

33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predme-
tnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predme-
tnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu 
zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravna-
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vajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, 
določene z letnim delovnim načrtom.

34. člen
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojite-
ljev.

Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljske-
mu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe 
staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delov-
nim načrtom.

4. Svet staršev šole in svet staršev vrtca

35. člen
Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu oblikujeta svet 
staršev šole in svet staršev vrtca.

Svet staršev šole in svet staršev vrtca sta sestavljena tako, da ima v njem 
vsak oddelek šole oziroma vrtca po enega predstavnika, ki ga starši iz-
volijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

36. člen
Sveta staršev imata predvsem naslednje pristojnosti:

predlagata nadstandardne programe;  ●
dajeta soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;  ●
dajeta mnenje o predlogu programa razvoja šole oziroma vrtca in o   ●

letnem delovnem načrtu;
razpravljata o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnim de-  ●

lom,
volita predstavnike staršev v svet zavoda in  ●
opravljata druge naloge v skladu z zakonom.  ●

5. Svetovalna služba in knjižnica

37. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki 
svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji 
in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in po-
klicnega svetovanja ter nadaljnjega  razvoja zavoda.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z 
Republiškim zavodom za zaposlovanje.

38. člen
Zavod ima knjižnico, ki zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdelu-
je, hrani in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo v 
okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.

V. Zaposleni v zavodu

39. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo 
učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižni-
čarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem 
besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zako-
nom 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 ustre-
zno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen 
strokovni izpit v skladu z zakonom.

Smer strokovne izobrazbe  za strokovne delavce, v primerih, ko to do-
loča 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. Delavci  morajo imeti izobrazbo, 
določeno s sistematizacijo delovnih mest, in morajo obvladati slovenski 
jezik.

40. 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 fi nanciranju 
vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavi-
jo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest 
določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko 
upravo, na območju katere ima zavod sedež, oziroma za enoto vrtca v 
soglasju z ustanoviteljem.

Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti so-
glasje ministra. 

Zavod si mora za enoto vrtca pred objavo prostega delovnega mesta 
pridobiti soglasje ustanovitelja.

41. člen
Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega raz-
merja oseba, ki:

je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega deja-  ●
nja, 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.

VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA 
DELO ZAVODA

42. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest, ne more 
pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obre-
meniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

43. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovi-
telja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, 
sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov 
oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja ozi-
roma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se upora-
blja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investi-
cije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa lahko tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi mi-
nister oziroma ustanovitelj.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno 
dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovor-
jena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje 
dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
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44. člen

Zavod lahko ustanovi skupen šolski sklad in sklad vrtca, iz katerega se 
fi nancirajo dejavnosti posameznega razreda oziroma oddelka ali staro-
stne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa ali de-
javnosti vrtca oziroma se ne fi nancirajo iz javnih sredstev za nakup 
nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka, vzgoje in varstva 
ipd.

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 ka-
terih so najmanj trije predstavniki zavoda, ostali člani pa predstavniki  
sveta staršev šole in sveta staršev vrtca.

Sveta staršev imenujeta  člane upravnega odbora in predsednika, s tem 
da predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI 
ZAVODA 

 
45. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno  do 
vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VII. NADZOR

46. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo 
organizacijo, fi nanciranje, namensko porabo sredstev in opravljanje 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo del zavoda s področij, ki niso navedena v pr-
vem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije, določene z zako-
nom.

47. člen
Poraba javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike 
Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovi-
telj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v 
katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

48. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki 
jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo orga-
nizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, 
če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v 
neskladju s tem odlokom.

49. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev 
pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili 
zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
Svet zavoda opravlja naloge do izteka sedaj veljavnega mandata ter 
konstituiranja novoizvoljenega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.

Ravnatelj opravlja funkcijo do izteka  veljavnega mandata.

51. člen
Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v sodni register 
pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št. 1287/00 in prevzame vse 
pravice in obveznosti te šole.

52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Komenda Moste št. 007-
0002/2007 z dne 26.07.2007 (Uradne objave GOK, št. 06/2007)  z vsemi 
spremembami in dopolnitvami.

53. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda.

Številka:  007-0007/2012-1
Datum: 15.11.2012    

Tomaž Drolec
     Župan

Na podlagi 5., 8. in 15. člena Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju 
Športne dvorane Komenda (številka 650001-0033/2001-3 z dne 
31.10.2004) in 16. člena Statuta Občine Komenda (UPB-1, Uradne ob-
jave GOK, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 14. 
seji, dne 15. novembra 2012 sprejel

S K L E P
O DOLOČITVI CEN ZA UPORABO 
ŠPORTNE DVORANE KOMENDA

1. člen
Cene za uporabo Športne dvorane Komenda so sledeče:

Vrsta uporabe Velikost Čas uporabe    UPORABNIKI

uporabe Domači Zunanji

cena v € cena v €

Rekreacija 1/3 dvorane od 15.30 do 18.30 9,60 22,60

od 18.30 do 20.30 11,40 22,60

od 20.00 do 23.00 12,60 24,80

Sobote, nedelje 11,40 24,80

Tekme, turnirji 16,20 40,20

2/3 dvorane od 15.30 do 18.30 17,40 35,80

od 18.30 do 20.30 21,00 35,80

od 20.00 do 23.00 23,40 38,00
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Sobote, nedelje 21,00 38,00

Tekme, turnirji 21,60 57,80

3/3 dvorane od 15.30 do 18.30 25,80 47,90

od 18.30 do 20.30 30,60 47,90

od 20.00 do 23.00 34,20 55,00

Sobote 30,60 55,00

Nedelje 30,60 35,00

Tekme, turnirji 32,40 75,90

Vadba 1/3 dvorane od 15.30 do 18.30 5,50 16,00

od 18.30 do 20.30 6,50 16,00

od 20.00 do 23.00 7,50 17,50

Sobote, nedelje 6,50 17,50
Tekme, turnirji 9,50 28,00

2/3 dvorane od 15.30 do 18.30 10,00 25,00

od 18.30 do 20.30 12,50 25,00

od 20.00 do 23.00 13,50 26,50

Sobote, nedelje 12,50 26,50
Tekme, turnirji 12,50 40,50

3/3 dvorane od 15.30 do 18.30 15,00 33,50

od 18.30 do 20.30 18,00 33,50

od 20.00 do 23.00 20,00 38,50

Sobote, nedelje 18,00 38,50

Tekme, turnirji 19,00 53,00
Komercialne 

prireditve 
Glasb.zab. ans 3/3 dvorane 100,00 100,00

Nar. zab ansam-
bli 3/3 dvorane 90,00 90,00

Šp. Prir., sejmi, 
ipd 3/3 dvorane 60,00 60,00

2. člen
Cenik je za eno uro (60 min) uporabe dvorane.
Davek na dodano vrednost (DDV) je v ceniku upoštevan.

3. člen
Nove cene, določene s tem sklepom, pričnejo veljati z dnem sprejema 
na seji Občinskega sveta Občine Komenda. 

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

5. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 450-
0005/2010 z dne 02.09.2010 (Uradne objave GOK, št. 08/10).

Številka:  450-0002/2012
Datum:    15.11.2012

Tomaž Drolec
     Župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/02) in 16. člena Statuta Občine Komenda UPB 1  (Uradne objave 
glasila Občine Komenda št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda 
na  14. seji dne 15.11.2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega  dobra na zemljišču

parc.št. 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/12, 441/13 in 
441/14 vse k.o. 1901 

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine na naslednjih zemljiščih:

Parc.št. površina k.o. ID ZNAK
441/5 15 Mlaka 1901 – 441/5-0
441/6 70 Mlaka 1901 – 441/6-0
441/7 27 Mlaka 1901 – 441/7-0
441/8 6 Mlaka 1901 – 441/8-0
441/9 96 Mlaka 1901 – 441/9-0
441/10 6 Mlaka 1901 – 441/10-0
411/12 17 Mlaka 1901 – 441/12-0
411/13 61 Mlaka 1901 – 441/13-0
411/14 215 Mlaka 1901 – 441/14-0

2. člen        
Nepremičnine  iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega 
dobra in postanejo lastnina Občine  Komenda.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la občine Komenda. 

Številka:  7113-0006/2012-2
Komenda: 15.11.2012

Tomaž Drolec
župan

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda  (Uradne objave Glasila 
občine Komenda, št. 02/2009) in 3. odstavka 17. člena Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik 
(Uradni list RS, št. 38/2000, 93/2007 in Uradne objave Glasila občine 
Komenda, 08/2007) je Občinski svet Občine Komenda na 14. redni seji 
dne 15. novembra 2012 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U 

1.
Za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Kamnik se 
imenuje:

LOVRENC KERN, KLANEC 48, 1218 KOMENDA, rojen 11.8.1951

2.
Mandat člana sveta traja 4 leta. Po preteku mandata je član lahko ponov-
no imenovan.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la občine Komenda.  

Številka:  014-0011/2012
Datum:   15. november 2012  

Tomaž Drolec
Župan
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Glasilo občine Komenda Štev. 7/2012, 23. november 2012URADNE OBJAVE
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda  (Uradne objave Glasila 
občine Komenda, št. 02/2009) in 4. odstavka 17. člena Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij 
Kamnik (Uradni list RS, št. 38/2000, 93/2000 in Uradne objave Glasila 
občine Komenda, 09/2008) je Občinski svet Občine Komenda na 14. 
redni seji dne 15. novembra 2012 sprejel

S K L E P

1.
Za predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 27. julij Ka-
mnik se predlaga:

JOŽICA URŠIČ, MLAKA 41, 1218 KOMENDA, rojena 1.11.1957

2.
Predlaganega kandidata v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij Kamnik (Uradni 
list RS, št. 38/2000, 93/2000 in Uradne objave Glasila občine Komenda, 
09/2008) kot predstavnika občin ustanoviteljic imenuje skupni organ v 
sestavi obeh županov občin ustanoviteljic. 
 

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la občine Komenda.  

Številka:  014-0010/2012
Datum:   15. november 2012  

Tomaž Drolec
Župan
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči ostarelim in drugim pomoči 
potrebnim občanom Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Ko-
menda 04/2004) Ustanova Petra Pavla Glavarja objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZADODELITEV SOCIALNE POMOČI UPRAVIČENCEM

NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

Prosilci oziroma predlagatelji oseb, ki so po njihovem mnenju upravičeni do 
socialne pomoči, naj prošnji predložijo:

dokaz o stalnem bivališču v občini Komenda (kopija veljavnega oseb-  ●
nega dokumenta)
potrdilo o vseh neto dohodkih oziroma pomočeh v zadnjih treh mesecih   ●

pred vložitvijo prošnje
pisno obrazložitev prošnje za pomoč.  ●

Na razpis se lahko prijavijo občani, ki sami prosijo za pomoč. Posamezniki 
lahko tudi predlagajo, da se pomoč dodeli drugemu pomoči potrebnemu obča-
nu oziroma njegovi družini. Na razpisu lahko s predlogi za dodeljevanje sode-
lujejo tudi humanitarne in druge organizacije ter javni zavodi tako, da predla-
gajo občane, ki bi se jim dodelilo socialno pomoč.

Kadar se občan ne prijavi sam, mora predlagatelj predložiti priporočilo in 
obrazložitev, zakaj ga predlaga. SREDSTVA SE BODO ODOBRILA ZA 
KRITJE POLOŽNIC IN NAJNUJNEJŠIH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV.  

Prosilci oziroma predlagatelji naj vloge naslovijo na naslov:
USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA, Odbor za dodeljevanje soci-
alne pomoči, Glavarjeva 23, 1218 Komenda
S pripisom: ZA SOCIALNO POMOČ.

Rok za oddajo prošenj je do 10. decembra  2012.
V kolikor bo vlog veliko, bo Odbor za dodeljevanje socialne pomoči predla-
gal tiste občane in občanke, ki imajo nižji dohodek na družinskega člana, 
oziroma so se znašli v zares hudi trenutni ali trajnejši stiski.

Številka: OZDSP 1/2012
Komenda, 13. 11. 2012

predsednica uprave UPPG
dr. Marta Ciraj, l. r.

OBJAVA UPPG

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in 
dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Ko-
menda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 04/2010 in št. 
10/2010) razpisuje za šolsko leto 20012/2013 eno štipendijo za eno 
leto za dijake, študente in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se izobražu-
jejo za poklice, ki jih v občini Komenda primanjkuje, ki so državljani 
Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Komenda.

Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika dalje, 
če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, 
in študenti, ki imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravlje-
nih izpitov v preteklem študijskem letu.

Prijavi za razpis je treba priložiti:
1. dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
2. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževa-
nja,
3. za prednostno dodelitev štipendije dokazila iz petega odstavka 5. 
člena pravilnika o štipendiranju  (dokumentacijo, s katero kandidat do-
kazuje posebno nadarjenost in posebno prizadevnost na družbenem po-
dročju; izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografi ja objavljenih del, 
potrdilo o  sodelovanju v raziskavah, priporočila, dokaze o družbeno 
koristni dejavnosti...), za študente pripravljenost za delo v pisarni 
UPPG,
4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
5. dokazilo o stalnem bivališču v občini Komenda,
6. življenjepis,
7. dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na družinskega člana v preteklem 
koledarskem letu (kopija dohodninske odločbe staršev oz. druga vero-
dostojna dokazila o trenutnem materialnem stanju, ki jih v svojem inte-
resu predloži kandidat),
8. izjava dijaka oz. študenta, da ne prejema nobene štipendije,
9. dijaki poklicnih šol morajo poleg zgoraj navedenih dokazil priložiti 
tudi priporočilo združenja dejavnosti v Občini Komenda, za katero se 
usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno društvo, Turistično društvo, 
Čebelarsko društvo, Konjeniško društvo, Društvo narodnih noš...). Iz 
priporočila mora biti razvidno, da se usposabljajo za poklic, ki ga v ob-
čini Komenda primanjkuje, vsebovati pa mora tudi načrt za kandidatov 
prispevek k razvoju te dejavnosti v občini in priporočilo mojstra oziro-
ma mentorja, pri katerem se usposablja.

Kandidati naj popolne vloge naslovijo na Ustanovo Petra Pavla Gla-
varja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da, s pripisom ZA ŠTIPENDIJO.

Rok za oddajo vloge je 10. 12. 2012.

Štipendije bodo podeljene v mesecu decembru z ustreznim poračunom 
za nazaj.

V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri izboru 
dijak oz. študent z

- boljšim učnim uspehom,
- izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih,
- nižjim dohodkom na družinske člane,
- pripravljenost za delo v pisarni UPPG.

Številka: ODŠ-1/2012
Komenda, 13. 11. 2012 

Predsednica uprave UPPG 
dr. Marta Ciraj, l. r.

OBJAVA UPPG




