
 
OBČINA MOZIRJE 

ŽUPAN 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 
tel: (03) 839-33-00   fax: (03) 839-33-05 

 
Mozirje, dne 9.6.2017 
Številka: 032-00__/2017 
 
 

V  A  B  I  L  O 
 
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 
in 79/09) in  14. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 11/07)  
 
 

sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 20.6.2017, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani občine Mozirje 
 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 

4.4.2017, priloga 
2. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje  

– druga obravnava, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
3. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Nazarje – prva obravnava, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
4. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Mozirje, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
5. Cene izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, priloga (poročevalec: JPK Mozirje) 
6. Prodaja premoženja, priloga (poročevalec: Jakob Vačovnik)  
7. Soglasje k imenovanju direktorice JZ Regijsko Študijsko Središče Celje (RŠS), priloga 

(poročevalec: Ivo Glušič) 
8. Soglasje k imenovanju v.d . direktorja  JZ TKŠM Občine Mozirje, priloga (poročevalec: 

Ivo Glušič) 
9. Predlog prestavitve Osrednje knjižnice Mozirje, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, 

župan) 
10. Umestitev Turistično informacijskega centra pri avtobusni postaji Mozirje, priloga 

(poročevalec: Ivan Suhoveršnik, župan) 
11. Predlog ureditve krožnega križišča »GAJ«, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, 

župan) 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
  
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta 
- JPK Mozirje, direktor 
- Občinska uprava, Jaka Vačovnik,  Janez Janko, Ivo Glušič 
- predstavniki  tiska  
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                             Zapisnik 13. redne seje 

 
 
 

ZAPISNIK 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  4.4.2017. 

Seja je potekala v sejni dvorani Občine Mozirje. 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje: 
mag. PETER GOLTNIK, mag. SAMO KRAMER, URŠKA CAR,  MARKO PRESEČNIK, 
ROMAN ČRETNIK, MOJCA FINKŠT, JOŽICA STROJANŠEK,  LUKA PAULIČ, mag. 
TANJA ZUPAN VOLER, mag. JOŽE KUMER, JURIJ REPENŠEK. 
 
Opravičeno odsotni: MARK MOLNAR, JOŽEF JELEN 
 
Ostali navzoči:  MILENA BENETEK - predsednica nadzornega odbora 
   ANDREJA HRAMEC, OŠ Mozirje 

mag. IVO GLUŠIČ, JAKOB VAČOVNIK, JANEZ JANKO, - občinska 
uprava 
VTV Velenje, Novi tednik Celje in Savinjske novice. 

 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje. Na predlog župana, sta se druga in šesta točka dnevnega reda 
zamenjali. 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 

20.12.2016, priloga 
2. Predlog sklepa o prenehanju delovanja Podružnične osnovne šole Lepa Njiva, priloga 

(poročevalec: Ivo Glušič, Andreja Hramec) 
3. Odlok o spremembi meje med občinama Mozirje in Rečica ob Savinji - druga 

obravnava, priloga (poročevalec: Janez Janko) 
4. Nakup, prodaja premoženja in menjava premoženja, priloga (poročevalec: Jakob 

Vačovnik) 
5. Letni program športa, priloga (poročevalec: Janez Janko) 
6. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2016 – prva obravnava, priloga 

(poročevalec: Ivan Suhoveršnik, župan) 
7. Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2017, priloga 

(poročevalec: Ivo Glušič) 
8. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017, priloga (poročevalec: Ivo 

Glušič) 
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
  
 
SKLEP: 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
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K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
20.12.2016 
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 20.12.2016. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlog sklepa o prenehanju delovanja Podružnične osnovne šole Lepa Njiva 
 
Uvodno obrazložitev je podala  Andreja Hramec. Poudarila je naslednje: 
Na osnovi Zakona o osnovni šoli je bil v mesecu februarju izveden vpis učencev v 1. razred za 
šolsko leto 2017/2018. Za naslednje šolsko leto v 1. razred Podružnične šole Lepa Njiva ni 
vpisan nobeden učenec. Ker že v šolskih letih 2012/13, 2014/15, 2016/17 ni bilo vpisnih dovolj 
učencev, zakonodaja ustanovitelja obvezuje, da začne postopek za spremembo statusa šole, tj. 
prenehanje delovanja Podružnične šole Lepa Njiva. 
 
Tematiko je obravnaval tudi Odbor za negospodarske dejavnosti Občine Mozirje, ki je soglašal 
z odločitvijo o prenehanju delovanja Podružnične šole Lepa Njiva. 
 
V diskusiji pa je bilo poudarjeno naslednje: 
- Podružnična šola je dala kraju pozitiven utrip, z zaprtjem bo tu nastala določena 

nepopravljiva škoda. 
- V primeru prenehanja delovanja šole, bo potrebno spremeniti še nekaj aktov, kot je statut 

osnovne šole, šolski okoliš, … 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme sklep o prenehanju delovanja Podružnične šole 
Lepa Njiva. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Odlok o spremembi meje med občinama Mozirje in Rečica ob Savinji - druga 
obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez Janko, poudaril je naslednje:  
Gradivo je bilo usklajeno z vlagatelji pobude, Občino Rečica ob Savinji ter Geodetsko upravo 
RS.  
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Odlok je na svoji  13. redni seji dne 13. 3. 2017 obravnavala Statutarno pravna komisija Občine 
Mozirje in v vezi te točke sprejela naslednji sklep:  
Statutarno pravna komisija Občine Mozirje predlaga Občinskemu Svetu Občine Mozirje, da 
sprejme Odlok o spremembi mej naselij Brezje in Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol 
Suha v Občini Rečica ob Savinji, v predlagani obliki in vsebini v 2. obravnavi. 
Odlok je bil sprejet v 1. obravnavi na 12. redni seji Občinskega sveta Občine  Mozirje. 
Prav tako je bil odlok v 2. obravnavi sprejet na Občinskem svetu  Občine Rečica ob Savinji. 
 
V diskusiji pa je bilo poudarjeno naslednje: 
- Tematika spremembe meje je bila na dnevnem redu že v letu 2010. Ker so takrat tekli 

postopki za sprejem OPN, je bila procedura za sprejem obravnavanega odloka začasno 
ustavljena. 

- Stroške spremembe osebnih dokumentov nosijo prebivalci sami, ki so bili tudi pobudniki za 
spremembo meje. 

 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski Svet Občine Mozirje sprejeme Odlok o spremembi mej naselij Brezje in 
Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol Suha v Občini Rečica ob Savinji, v predlagani 
obliki in vsebini v 2. obravnavi. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Nakup, prodaja premoženja in menjava premoženja 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Jakob Vačovnik. 
 

Prodaja, Col: Občina Mozirje je na nepremičninah (v tabeli) pridobila lastništvo na podlagi 
institucionalnega varstva  Cvetkota Preglja, ki je bil stanovalec Doma starejših občanov Kuzma. 

Vlagatelj (ožji sorodnik) je sicer že solastnik na predmetnih nepremičninah. 

Zemljišče se proda v skladu z  Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/12, 50/14, ki določa, da je potrebna 
cenitev s strani pooblaščenega cenilca, če je izkustvena vrednost višja od 10.000 EUR.  

Zemljišče ni bilo vključeno v načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, vendar zakon 
dopušča, da se lahko pravni posli sklepajo izven načrta ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki 
narekujejo hiter odziv. 

Glede na majhen delež lastništva in ostalih značilnosti zemljišča se predlaga prodaja zemljišča. 

Parcela Površina Delež 
Občine 
Mozirje 

Kat.občina Cena po 
GURS 
(za celo 
nepremič
nino) 

Cena po 
cenitvi (za 
celo 
nepremičn
ino) 

 Cena za 
delež 
Občine 
Mozirje 

Cena, 
ponujena s 
strani 
vlagatelja 

350 2928  12/135 2373 Col 1045 1001 92 130 

360/3 11736 4/135 2373 Col 4671,52 5027 148,94 180 

Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo in je 
soglašal s prodajo parcel. 
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V nadaljevanju je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo deležev nepremičnin in sicer: 
- Parc.št 350, k.o. 2373 Col v deležu 12/135 v vrednosti deleža 130 EUR. 

- Parc.št. 360/3 k.o. 2373 Col v deležu 4/135 v vrednosti deleža 180 EUR. 

      Stroške upravnih postopkov krije vlagatelj. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Prodaja parkirišč: Družba Geoenergetika d.o.o. želi rekonstruirati objekt na naslovu Na trgu 
16 (bivša zgradba uprave Savinje). V njem želi urediti poslovne in stanovanjske prostore. Vsled 
tega potrebuje cca. 10 parkirnih mest v bližini objekta. Občino poziva k prodaji zemljišča ali 
parkirnih mest v neposredni bližini stavbe. Predlog je prodaja parkirišč neposredno pred zgradbo 
(tržnica). 

Parkirišče med omenjeno zgradbo, cesto in potokom Šajspah je bilo zgrajeno v letu 2010, ko se 
je Občina Mozirje prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo in razvoj v sklopu programa 
razvoja podeželja in pridobila sofinanciranje za namen izgradnje tržnice. Glede na namenska 
sredstva, za namensko rabo prostora, zemljišča ni mogoče prodati. Občina Mozirje tudi sicer 
potrebuje neki osrednji prireditveni prostor in lastna parkirišča za vzdrževanje dejavnosti na 
območju trga.  

Glede na stanje razpoložljivih občinskih zemljišč oziroma parkirnih mest, obstaja edina realna 
opcija parkirišče trate (nad Beričnikom), ki je od objekta na trgu 16 oddaljeno 260m. V primeru 
prodaje, bi se lahko načrtovala hitrejša izgradnja parkirišča. Projekt za PGD je v izdelavi. Stranki 
je bila opcija predstavljena. 

Ker je na prodajo zemljišč vezanih še nekaj odprtih vprašanj tako s strani vlagatelja kot tudi 
prodajalca (Občine Mozirje), vlagatelja zanima, ali je pridobitev parkirišč realna opcija, s katero 
lahko v nadaljevanju računa. 

Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo in je 
soglašal s predlaganimi rešitvami. 
 
V diskusiji pa je bilo poudarjeno naslednje: 
- Pobuda novega lastnika stavbe je realna in rešuje tudi problem parkiranja sedanjih 

stanovalcev zgradbe, zato je vsekakor potrebno pomagati poiskati rešitev. 

- Parkirišče, ki se predlaga za prodajo (nad Beričniku) je preveč oddaljeno. 

- Predhodno je potrebno razmisliti o primernosti prodaje v delu, kjer je komunalna 
infrastruktura (razbremenilnik, …) 

- Zaradi vzdrževanja komunalnih vodov, je potrebno predhodno urediti vse potrebne 
služnosti 

 
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da občinska uprava Občine Mozirje nadaljuje s 
postopkom, vezanim na prodajo 10 parkirnih mest na območju parkirišča Mozirskih trat, 
podjetju Geoenergetika d.o.o., Nemčavci 64, 9000 Murska Sobota. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Najem zemljišča:  Vlagatelj želi del zemljišča parc. št. 482/4 v velikosti 50m2, in zemljišče na 
parc. št. 440 in 442/16 v velikosti 450m2 v zakup (priloga), oziroma prodajo, v kolikor bi bila 
cena primerna dejanskemu stanju zemljišča (kmetijsko zemljišče). Na zemljišču bi uredil vrt. 

V veljavnem prostorskem planu občine, predstavlja zemljišče območje stavbnih zemljišč,  
predvidenih za gradnjo (priloga). V naravi je zemljišče v zaraščanju in ni primerno za gradnjo 
zaradi vpliva daljnovoda, predvsem pa zaradi nevarnosti plazenja oz. padanja skal z gozda -  
Brecljevski vrh. Meja stavbnega zemljišča je bila zarisana na parcelni meji občine. 

Zemljišče,  skladno z Načrtom razpolaganja s premoženjem Občine Mozirje, trenutno ni 
predvideno za prodajo. So se pa deli zemljišč, ki so primerni za gradnjo na tem območju že 
odprodali. 

Postopek oddaje v najem se lahko izvede z neposredno pogodbo na podlagi 29. in 30. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Ur.l. 
RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14), če je letni prihodek od oddaje v najem nižji od 10.000 
EUR. Z vlagateljem se sklene najemna pogodba, katere priloga je grafika iz katere je razvidna 
najemna površina.  

Cena oddaje zemljišča v najem (bonitetni razred 37) po ceniku Sklada RS za kmetijska zemljišča 
in gozdove za namen  vrta za leto 2016 znaša 293,33 EUR/ha, to je 0,029 EUR/m2. Upoštevati 
je potrebno, da je stanje v naravi zemljišče v zaraščanju. 

Ob meji zemljišča se nahaja tudi opuščen rezervoar vode. Glede na zaščito vodnih virov, se s 
sklenitvijo pogodbe vlagatelja opozori in določi, da ima v primeru potreb lokalna skupnost 
pravico koriščenja vodnega vira.  
 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo se strinja, da se zemljišče odda 
v najem. 

 
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja,  da se odda v najem  del zemljišča parc. št. 482/4 
v velikosti 50m2, in del zemljišča na parc. št. 440 in 442/17 v velikosti 450m2  za letno ceno 
30 EUR/leto. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
 

Menjava zemljišč:   Ob modernizaciji ceste v Lepi Njivi na odseku Ljubija-odcep Lokove, se 
je rešil tudi kritični potek ceste na območju domačije Podrižnik, kjer je cesta potekala med hišo 
in gospodarskim poslopjem. Z lastniki zemljišč so bile dogovorjene ustrezne menjave, tako, da 
se novozgrajena cesta odmeri in zemljišče ceste prenese v lastništvo Občine Mozirje, površina 
stare ceste pa preide v last lastnika kmetije. Menjave so dogovorjene, postopki so v teku.  

Parcele, ki so predmet menjav: 

Parcela Velikost (m2) Lastništvo 
pred menjavo 

Lastništvo po 
menjavi 

Raba zemljišča po 

rekonstrukciji ceste 

1670/2  

 

46 Občina 
Mozirje 

Občina 
Mozirje 

Lokalna cesta 

600/4 237 Podrižnik 
Marjan, 
Podrižnik 
Alojzija 

Občina 
Mozirje 

Lokalna cesta 
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601/2 867 

 

Oblak 
Dominik 

Občina 
Mozirje 

Lokalna cesta 

602/2 97 Podrižnik 
Marjan, 
Podrižnik 
Alojzija 

Občina 
Mozirje 

Lokalna cesta 

1670/1 860 Občina 
Mozirje 

Podrižnik 
Marjan, 
Podrižnik 
Alojzija 

dvorišče 

 

Za potrebe menjave zemljišča parc.št. 1670/1 je potreben še sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na parceli. 

 
Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo in je 
soglašal s predlaganimi rešitvami. 
 

V nadaljevanju sta bila sprejeta naslednja  
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja z menjavo zemljišč v naravi in sicer: parc.št. 
1670/1, k.o. Lepa Njiva, ki je v lasti Občine Mozirje z zemljišči parc.št. 600/4, 601/2, 
602/2, vse k.o. Lepa Njiva. 

2. Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da zemljišču parc.št. 1670/1, k.o. Lepa Njiva 
preneha status grajenega javnega dobra in postane last Občine Mozirje. 

Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Letni program športa 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez Janko.  
V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega  
programa športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost. 
Letni program določa: 
- programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  
- obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in  
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. 
 
Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2017 so glede na leto 2016 ostala na enaki ravni, 
to je 21.000 €, kar je zelo razveseljivo za športna društva in razvoj športa v naši občini. Komisija 
za šport pripravi razdelilnik teh sredstev po posameznih programih športa. 
Naloga Občinskega sveta Občine Mozirje je, da ta razdelilnik potrdi oziroma poda drugačen 
predlog letnega programa športa za leto 2017, ki ga je pripravila Komisija za šport. 
Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov 
športa za leto 2017. 
 
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se sredstva za izvajanje programov 
športa za leto 2017 v skupni višini 21.000 € razdeli na naslednji način: 
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Program športa delež 
2016 

sredstva 
 2016 

delež 
2017 

sredstva 
 2017 

1. Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjene v kakovosten šport 

73,3 % 15.400 € 73,3 % 15.400 € 

2. Športna rekreacija                            23,8 % 5.000 € 23,8 % 5.000 € 
3. Šport invalidov in starejših 2,9 % 600 € 2,9 % 600 € 
     
SKUPAJ 100 % 21.000 € 100 % 21.000 € 

 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlagan program športa za leto 2017. 
 Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2016 
 
Uvodno pojasnilo je podal Ivan Suhoveršnik. 
Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 
- zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju izobraževanja, 

otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, obrambe in zaščite, kulture 
in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja občinskega sveta in občinske uprave. 

- Izvajanje investicij, ki so / bodo sofinancirane s strani RS, kamor sodijo: 
1. Nadaljevanje sanacij na plazovih - (vir: MOP) 
2. Nadaljevanje sanacij na cestah - (vir: Občina, MOP) 
3. Pristop k novogradnji skupne CČN v Lokah (vir: lastna sredstva Občin Mozirje, 

Nazarje, in  Rečica ob Savinji) 
4. Pristop k obnovi ZD Nazarje (vir: lastna sredstva Zgornje Savinjskih občin), 

Del sredstev, to je 30 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 43) v 
zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, vodovodov, 
kanalizacije ter urejanju prostora. 
V virih sredstev je bilo realiziranih 87,5 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 
12,5 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje 
občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  
 
Tematiko so obravnavali vsi odbori pri občinskem svetu in predlagali, da Občinski svet Občine 
Mozirje predlagani zaključni račun tudi sprejme. 
 
Po krajši razpravi so bili sprejeti naslednji 
SKLEPI: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje 

za leto 2016 v predlagani obliki in vsebini  - prva obravnava. 

2. Občinski svet Občine Mozirje, v skladu z 82. členom poslovnika, na isti seji opravi 
tudi drugo glasovanje. 

3. Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje 
za leto 2016 v predlagani obliki in vsebini  - druga obravnava. 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
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K 7. točki dnevnega reda 
 
Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2017 
 
Uvodno pojasnilo je podal mag. Ivo Glušič. 
Tematiko je obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 
priznanja  Občine Mozirje, ki je predlagala svetu v potrditev predlagano višino denarne nagrade 
(1.250 EUR) občine Mozirje. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2017 v 
neto znesku 1.250,00 EUR. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2017 
 
V skladu z razpisom za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Mozirje, ki je bil 
objavljen v Savinjskih novicah dne 09.03.2017, so člani Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, pri odpiranju predlogov ugotovili, da so na 
razpis prispeli naslednji predlogi: 

ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
- Maja Mihalinec, Podvrh 28, Mozirje (predlagatelj: Jožef Jelen) 

ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
- Društvo Zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje (Predlagatelji: Društvo upokojencev, 

Društvo invalidov, Društvo Sožitje, Združenje borcev NOB, Občinsko združenje 
rdečega križa) 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, predlaga 
Občinskemu svetu Občine Mozirje, da v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Mozirje za leto 
2017, podeli  

ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
- Maji Mihalinec, Podvrh 28, Mozirje 

DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
- Društvu Zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje  

 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se  v skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Mozirje za leto 2017, podeli  
1. ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 

Maji Mihalinec, Podvrh 28, Mozirje 
2. DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 

Društvu Zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 9. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
mag. Peter Goltnik 
Rondo Gaj, Kaj bo v sredini? 
Kot član nadzornega sveta Golte, je podal nekaj informacij o novem lastniku družbe Golte. 
Prvi vtis je dober.  
Mojca Finkšt 
Predlaga modro cono za parkiranje v Trgu in ob Šajspahu. 
Luka Paulič 
Predlaga širitev parkirišča ob Šajspahu. 
Urška Car 
Kako je z vračilom Koncesije za zobozdravnika (Mesič) 
mag. Tanja Voler Zupan 
Položnice od JP Komunala so precej višje. Kdo jih bo pojasnil? 
Ivan Suhoveršnik 
Projekt za ureditev rondoja Gaj bo predstavljen na naslednji seji. Zobozdravnik naprej opravlja 
delo v polnem obsegu koncesije. Polovična ne pride v poštev.  
Za pojasnilo polžnic JP Komunala, je pristojna Komunala. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 



 
 

 

Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00__/2017 
Datum:    31.5.2017 
 
 
K 2. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
 
ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA NAZARJE  
 
PRAVNA PODLAGA: 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015), 3. člen 
Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPZDC, 
127/2006-ZJZP), prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-
ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr.) 

 
PREDLAGATELJI: Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje 
 Ivan Suhoveršnik, župan Občine Mozirje 
 Stanko Ogradi, župan Občine Gornji Grad 
 Vincenc Jeraj, župan Občine Rečica ob Savinji 
 Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno 
 Ciril Rosc, župan Občine Luče 
 Katarina Prelesnik, županja Občine Solčava 
 
PRIPRAVLJEVEC: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
   prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Mozirje, sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda glasbena šola Nazarje – druga obravnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Ocena stanja in razlogi za sprejem odlokov 
 
Občinski svet Občine Nazarje je v letu 1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nazarje 
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/1997, 3/1999, 2/2002, 8/2002, 11/2007, 16/2009) s katerim je Občina 
Nazarje na področju osnovnega glasbenega šolstva ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbeno šolo 
Nazarje. Ob navedenem so Zgornjesavinjske občine Nazarje, Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče 
in Solčava na podlagi določila tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015), ki določa, da lahko dvoje ali več občin zaradi 
gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod, izrazile interes za 
skupno ustanovitev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, ki bi za občanke in občane 
občin ustanoviteljic izvajal dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja.  
 
V skladu z navedenim se z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje 
predlaga soustanoviteljstvo Zgornjesavinjskih občin z ustanovitvenimi deleži, določenimi glede na število 
prebivalcev v posamezni občini na dan 30.6.2015. Izhajajoč iz navedenega in upoštevaje statistične podatke 
(www.stat.si) je na območju Zgornjesavinjskih občin na dan 30.6.2016 živelo 16.126 prebivalcev, od tega: 

1. v Občini Nazarje 2.582 prebivalcev, kar predstavlja 16,01 % od skupnega števila prebivalcev, 
2. v Občini Mozirje 4.056 prebivalcev, kar predstavlja 25,15 % od skupnega števila prebivalcev, 
3. v Občini Gornji Grad 2.547 prebivalcev, kar predstavlja 15,79 % od skupnega števila prebivalcev, 
4. v Občini Rečica ob Savinji 2.328 prebivalcev, kar predstavlja 14,44 % od skupnega števila prebivalcev, 
5. v Občini Ljubno 2.604 prebivalcev, kar predstavlja 16,14 % od skupnega števila prebivalcev, 
6. v Občini Luče 1.495 prebivalcev, kar predstavlja 9,27 % od skupnega števila prebivalcev, 
7. v Občini Solčava 514 prebivalcev, kar predstavlja 3,19 % od skupnega števila prebivalcev. 

 
Izhajajoč iz navedenega bi znašali ustanovitveni deleži občin ustanoviteljic Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Nazarje: 
 

 občina ustanovitveni delež (v %) 
1. Nazarje 16,01% 
2. Mozirje 25,15% 
3. Gornji Grad 15,79% 
4. Rečica ob Savinji 14,44% 
5. Ljubno 16,15% 
6. Luče 9,27% 
7. Solčava 3,19% 
Skupaj: 100 % 

 
Ob navedenem moramo opomniti, da morajo Zgornjesavinjske občine, ki bodo soustanoviteljice Glasbene šole 
Nazarje v skladu z določilom četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, za uresničevanje 
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe osnovnega 
glasbenega izobraževanja ustanoviti svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani oziroma županje. Akt (odlok) o 
ustanovitvi sveta ustanoviteljic mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, 
financiranje in delitev stroškov med občinami. Svet ustanoviteljic opravlja delo v imenu in za račun občin, ki ga 
ustanovijo. Sedež sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda. Strokovne naloge za svet 
ustanoviteljic opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež, če z aktom (odlokom) o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic ni določeno, da te naloge opravlja organ skupne občinske uprave. 
 
2 Cilji, načela in poglavitne rešitve sprejema Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Nazarje 
 
2.1 Cilji in načela 
 
Cilj odloka je sprejem akta o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, ki mora v 
skladu z določilom 8. člena veljavnega Zakona o zavodih /ZZ/ vsebovati: • ime in sedež oziroma prebivališče 
ustanovitelja; • ime in sedež zavoda; • dejavnost zavoda; • določbe o organih zavoda; • sredstva, ki so zavodu 
zagotovljena za ustanovitev in začetek dela; • vire, način in pogoje za pridobivanje sredstev za delo zavoda; • način 
razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda; • pravice, 



 
 

 

obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu; • določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti 
zavoda; medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda; • druge določbe v skladu z zakonom. 
 
Pri pripravi odloka je bilo upoštevano načelo zakonitosti: osnutek odloka je pripravljen ob spoštovanju določila 
četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti posamični akti in dejanja organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z ustavo in zakoni.  
 
2.2 Poglavitne rešitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Nazarje 
 
2.2.1 Statusnopravna ureditev javnega zavoda 
 
Zakon o zavodih /ZZ/ je ustvaril poseben organizacijski model za izvajanje neprofitnih dejavnosti, in sicer tako za 
tiste, ki naj bi se opravljale v javnem sektorju - kot javne službe, kakor tudi za tiste, ki bi se opravljale v zasebnem 
sektorju - kot neprofitne. Za javni sektor je uveljavil obliko javnih zavodov, za zasebnega pa obliko zasebnih 
zavodov. Medtem ko lahko zasebne zavode ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, lahko javne zavode 
za opravljanje dejavnosti javnih služb oziroma tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, 
se pa opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, ustanovijo država in 
občine oziroma druge z zakonom pooblaščene pravne osebe ter samoupravna narodna skupnost, soustanovitelji 
javnega zavoda pa so lahko tudi druge pravne in fizične osebe.  
 
S pravnega in premoženjskega vidika je za javne zavode značilno, da imajo - v nasprotju s podobnimi 
organizacijami v drugih državah - lastnost pravne osebe, razen če ni z ustanovitvenim aktom drugače določeno. 
Zakon o zavodih /ZZ/ sicer dopušča tudi možnost ustanovitve t.i. nesamostojnega zavoda brez lastne pravne 
subjektivitete (4. člen ZZ), kar dejansko pomeni, da bi bil takšen zavod, v organizacijskem smislu sestavni del 
upravnih služb ustanovitelja, torej države oziroma občine, vendar pa predpisi, ki urejajo organizacijo državne uprave 
(Zakon o državni upravi /ZDU-1/) te možnosti ne dopuščajo.  
 
2.2.2 Premoženje javnega zavoda 
 
Zakon o zavodih /ZZ/ je predvidel posebno ureditev položaja premoženja javnih zavodov, ki naj bi jo vsebovali 
posamezni zakoni, ki bi urejali javne službe na posameznih področjih. Pri tem pa je zanimiva ugotovitev, da kasnejši 
zakoni, ki so urejali posamezne javne službe, tega vprašanja po večini niso uredili, tako da imamo na tem področju 
povsem odprto situacijo. Nedvomno je družbeno premoženje, ki so ga imeli javni zavodi, v upravljanju na dan 1. 
aprila 1991, pripadlo ustanoviteljem, kar je bila posledica nujnosti transformacije družbene lastnine v drugo 
lastninsko obliko. Povsem nejasno pa je vprašanje, kakšen je položaj premoženja javnih zavodov, ki je nastalo 
oziroma so ga javni zavodi ustvarili po tem datumu (Trpin, 2005: 363-366). Vse do danes zakonodajalec praktično 
ni razrešil navedenega vprašanja, je pa s predpisi, ki urejajo položaj premoženja javnih zavodov, uredil nekatera 
druga premoženjskopravna vprašanja.  
 
Upoštevaje veljavne predpise, je lastnik (stvarnega in finančnega) premoženja javnega  zavoda ustanovitelj (država 
oziroma občina ter morebitne druge osebe zasebnega prava kot soustanoviteljice javnega zavoda). Država oziroma 
občina lahko namreč za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu organizirata državno oziroma 
občinsko premoženje1 v obliki javnih zavodov ali javnih gospodarskih zavodov (67. člen ZJF). Javni zavod tako ni 
lastnik premoženja, ne glede na to ali je premoženje ustvarjeno iz javnih sredstev ali iz prihodkov na trgu (edina 
izjema so volila in darila, ki jih prejme javni zavod), je pa javni zavod praviloma imetnik pravice upravljanja in 
razpolaganja s premoženjem. Od tod pa izhaja tudi splošna omejitev, po kateri javni zavod, katerega ustanovitelj je 
država oziroma občina, ne sme pridobivati kapitalskih naložb (67. člen ZJF).  
 
V sklopu razprave moramo opomniti še na vprašanje odgovornosti za obveznosti javnega zavoda. Javni zavod je 
dejansko pravna oseba brez lastnega premoženja, pa vendar odgovarja za obveznosti zavoda s sredstvi, s katerimi 
razpolaga. Ustanovitelj, ki je dejanski lastnik premoženja, odgovarja za obveznosti javnega zavoda, razen če je 
njegova odgovornost z zakonom ali aktom o ustanovitvi javnega zavoda izključena (49. člen ZZ). Ta ureditev pa je 
paradoksalna predvsem s stališča, da javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi premoženja, ki ga ima 
zgolj v upravljanju, njegov lastnik pa je dejansko ustanovitelj (država oziroma občina). Očitno je zakonodajalec v 

                                                 
1 Sistemizacija premoženja države oziroma občine, ki je vpeljana z Zakonom o javnih financah /ZJF/, deli premoženje na finančno in stvarno 
(realno). Tako je državno in občinsko premoženje finančno in stvarno premoženje v lasti države in občin. Delitev premoženja na finančno in 
stvarno je temeljna klasifikacija premoženja in je podlaga za nadaljnjo kategorizacijo premoženja države in občin. Po Zakonu o javnih financah 
/ZJF/ so tako finančno premoženje denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge 
naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe). Stvarno premoženje pa so premičnine in nepremičnine (Cvikl, 2005: 343).  



 
 

 

tem primeru zasledoval cilj, da ustanovitelj javnega zavoda ne bi odgovarjal s premoženjem, ki ga ni namenil 
javnemu zavodu za izvajanje dejavnosti javne službe.  
 
Navedena vsebina določb o odgovornosti za obveznosti javnega zavoda in javnega gospodarskega zavoda je 
vsekakor sporna. Kot navaja Bratina, je v primerjavi z odgovornostjo, ki jo imajo v razmerju do tretjih druge pravne 
osebe (npr. gospodarske družbe), možnost izključitve odgovornosti ustanovitelja (države oziroma občine), še zlasti 
njegove samovoljne izključitve v aktu o ustanovitvi, vprašljiva z vidika varnosti v pravnem prometu. Pri 
gospodarskih družbah, kjer je odgovornost ustanovitelja izključena (kapitalske družbe), je pravna varnost tretjih 
oseb zagotovljena z drugimi mehanizmi, kot npr. z zagotovitvijo določenega ustanovitvenega kapitala, ki je pogoj za 
nastanek družbe. Pri javnih zavodih pa se za njihovo ustanovitev zahteva zgolj zagotovitev sredstev za ustanovitev 
in začetek dela zavoda (7. člen ZZ), višina le teh pa se presoja od primera do primera.  
V Zakonu o zavodih /ZZ/ je za primer, ko je ustanoviteljeva odgovornost za obveznosti zavoda izključena, 
predviden stečaj zavoda (55. člen ZZ). Ker pomeni stečaj zavoda način prenehanja javnega (gospodarskega) zavoda, 
ta določba ne zagotavlja potrebnega jamstva za odgovorno poslovanje javnega (gospodarskega) zavoda (Pirnat et al, 
1999: 90-91).  
 
Kot ugotavljajo številni avtorji, opisana situacija povzroča številne probleme v praksi, ki jih dodatno veča še 
dejstvo, da številni javni zavodi ustvarjajo precejšnje presežke dohodka iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti. To je 
nekatere njihove ustanovitelje napeljalo na to, da so se do javnih zavodov pričeli vesti kot do kapitalskih družb in so 
pričeli jemati presežke iz teh zavodov. Takšno ravnanje je v načelu nedopustno, ker ustanoviteljske pravice niso 
pravice, ki izvirajo iz vloženega kapitala, ampak je njihov namen samo zagotoviti vpliv ustanovitelja na izvajanje 
dejavnosti javne službe. Poleg tega javni zavod glede na zakonsko ureditev v nobenem primeru ne more ustvariti 
dobička (kot premoženjske kategorije), ker je to v nasprotju z zakonsko opredelitvijo njegove dejavnosti kot 
neprofitne dejavnosti. Presežki se lahko po izrecni zakonski določbi namenijo samo za razvoj dejavnosti, ki jo 
opravlja javni zavod, res pa je, da lahko ustanovitelj v ustanovitvenem aktu javnega zavoda določi tudi drugačen 
namen uporabe presežka (48. člen ZZ), vendar po našem mnenju tega namena ne moremo enačiti z namenom 
pridobivanja dobička, ker bi bilo to v nasprotju z izhodiščno opredelitvijo javnega zavoda kot nepridobitne 
organizacije (Trpin, 2005: 366). 
 
2.2.3 Upravljanje javnega zavoda 
 
Na področju upravljanja javnega zavoda ima občina trojno vlogo, in sicer nastopa kot regulator, kot ustanovitelj in 
kot financer javnega zavoda. Po teh vlogah opravljajo občine svojo upravljavsko vlogo, ki se odraža v oblikovanju 
administrativnega okolja in lastniškem upravljanju javnega zavoda, s predstavniki v organih upravljanja, z 
direktorjem in z izvajanjem nadzora nad delovanjem javnega zavoda. Oblikovanje administrativnega okolja pa 
zajema oblikovanje javne politike in njenih ciljev, opredelitev nacionalnih programov in nadzor nad uresničevanjem 
teh programov. Lastniško upravljanje javnega zavoda pa se kaže v odnosu ustanovitelja do ustanovitvene vloge, 
določanja poslovne strategije javnega zavoda, imenovanje direktorja in organa upravljanja ter nadzorni vlogi 
lastnika. Oblike lastniškega upravljanja, ki jih predvideva Zakon o zavodih /ZZ/, so neposredne in posredne. Naloge, 
ki se nanašajo na neposredno izvajanje nadzora ustanovitelja, se odražajo z dajanjem soglasij ustanovitelja (• k 
statutu zavoda (46. člen ZZ), • k spremembi ali razširitvi dejavnosti (20. člen ZZ), • k ustanovitvi drugega zavoda ali 
podjetja (20. člen ZZ), • k ukinjanju ali statusnem preoblikovanju zavoda (51. člen ZZ), • k imenovanju in razrešitvi 
direktorja (32. člen ZZ) itn.), posredno upravljanje javnega zavoda pa se odraža v posrednem vplivu ustanovitelja na 
delovanje zavoda prek direktorja, ki ga imenuje po predstavnikih ustanovitelja v svetu zavoda in pri • sprejemanju 
finančnega načrta, • zaključnega računa, • programa dela in razvoja, • spremljanje programa dela in razvoja (Cvikl, 
2005: 357).  
 
V zvezi z upravljavsko vlogo občine moramo opomniti, da Zakonom o zavodih /ZZ/ ni uredil vseh tipičnih 
upravljavskih pravic. Organ upravljanja (svet zavoda v javnem zavodu) javnega zavoda ima t.i. tripartitno sestavo, 
sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, delavcev ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (29. 
člen ZZ). Sestava in naloge sveta zavoda niso zakonsko natančno predpisane in se med dejavnostmi in posameznimi 
javnimi  zavodi razlikujejo v odvisnosti od področne zakonodaje, ustanovitvenega akta, statuta. Poseben problem pa 
predstavljajo tudi pravice ustanovitelja javnega zavoda, ki so po Zakonu o zavodih /ZZ/ vezane predvsem na 
odločanje o statusno-pravnih vprašanjih. 
 
2.2.4 Financiranje javnega zavoda 
 
Kot smo navedli, so javni zavodi ustanovljeni za opravljanje negospodarskih (družbenih) dejavnosti  javnih služb in 
drugih dejavnosti, če cilj teh dejavnosti ni pridobivanje dobička. Cilj javnega zavoda je z danimi, omejenimi sredstvi 
doseči maksimalne koristi in zadovoljstvo uporabnikov storitev javne službe (v danem primeru glasbene vzgoje). 



 
 

 

Javnim zavodom pa je dovoljeno tudi izvajanje tržne dejavnosti, saj lahko javni zavod pridobiva sredstva za delo 
tudi s prodajo blaga in storitev na trgu (48. člen ZZ). Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, lahko tako na 
splošno razdelimo v tri skupine, in sicer: 

• dejavnost javne službe, ki je financirana iz javnih virov. Obseg dela in vsebina javne službe so določene v 
letnem načrtu oziroma v pogodbi z ustanoviteljem; 

• dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu oziroma je financirana s plačili iz nejavnih, 
pretežno zasebnih virov. Ustanovitelj določa vsebino in cene storitev javne službe, obseg pa ni nujno 
določen; 

• tržna dejavnost oziroma prodaja blaga in storitev, ki ne sodijo v javno službo, na trgu. Vsebino in obseg 
tržne dejavnosti določi zavod sam z letnim delovnim programom, ki je odvisen od zmogljivosti javnega 
zavoda in trga. Tudi cene določa zavod sam, v redkih primerih ustanovitelj ali financer (Zver, 2003: 9-10). 

 
Financiranje javnih zavodov ni urejeno s sistemskim zakonom. Kot neprofitne organizacije naj bi se v glavnem 
financirali iz javnofinančnih virov, vendar pa je v praksi njihovo financiranje zelo različno, praviloma kombinirano 
iz javnofinančnih in zasebno-finančnih virov. Zakon o zavodih /ZZ/ med viri financiranja zavodov navaja: • sredstva 
ustanovitelja; • plačila za opravljene storitve; • dohodek, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, in • 
druge vire (48. člen ZZ). Natančnejše opredelitve pa Zakon o zavodih /ZZ/ ne vsebuje. Upoštevaje področno 
zakonodajo in ustanovitvene akte bi se dalo sklepati, da so sredstva ustanovitelja tista, ki jih mora le-ta zagotoviti za 
začetek dela zavoda, pri čemer pa le ta, kot smo navedli, z Zakonom o zavodih /ZZ/ niso natančno opredeljena ne po 
višini ne po obliki, ni pa nujno, da ustanovitelj financira izvajanje dejavnosti tudi po ustanovitvi zavoda.  
 
Pod plačilom za opravljene storitve se razumejo sredstva, ki jih javni zavod pridobiva za opravljanje javne službe od 
financerja (za financiranje programa) ali kot neposredno plačilo ali doplačilo k ceni javnih storitev, ki jih plača 
uporabnik (Kamnar, 1999: 51). Na tem mestu naj opomnimo, da se lahko sredstva transfera, ki se javnemu zavodu 
dodelijo za izvajanje določenega programa, uporabijo le za izvajanje tega programa, ne pa tudi za splošne stroške 
izvajalca programa.2 Javni zavod, ki se zaradi opravljanja javne službe financira iz državnega ali občinskih 
proračunov, pa mora skleniti posebno pogodbo, na podlagi katere mu pristojni neposredni proračunski uporabnik 
nakazuje sredstva.3  
 
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu pridobi zavod z opravljanjem negospodarskih dejavnosti, zaradi katerih 
je bil ustanovljen, lahko pa tudi z opravljanjem gospodarskih dejavnosti4. Opravljanje dejavnosti, katere proizvode 
ali storitve javni zavod prodaja na trgu, je dovoljeno, če tako določajo posamezni zakoni, odloki ali akt o 
ustanovitvi.5 Na tem mestu je pomembno navesti, da morajo imeti javni zavodi, ko nastopajo na trgu, enak položaj 
kot ostali gospodarski subjekti, saj lahko manjše fiskalne obremenitve ali druge prednosti vodijo v zagotavljanje 
boljšega položaja javnega zavoda in nelojalno konkurenco na trgu. Nastopanje na trgu mora biti tako zgolj stranska 
dejavnost javnega zavoda, saj namen ustanovitve zavoda ni ustvarjanje dobička, ampak uresničevanje javnega 
interesa. Kljub navedenemu pa lahko v praksi zasledimo povsem drugačno stanje, saj se z nastopanjem javnih 
zavodov na trgu vzpostavljajo razmerja nelojalne konkurence do zasebnopravnih ponudnikov istih storitev na trgu, 
saj lahko v razmerju do njih javni zavodi ponujajo svoje storitve pod povsem drugačnimi pogoji, glede na to, da jim 
večino stroškov njihovega delovanja pokrije država ali občina. Takšen položaj pa zagotovo posega v enakopravnost 
nastopanja na trgu in bi lahko bil predmet obravnave pred Evropskim sodiščem v okviru evropske pravne institucije 
varstva svobodne konkurence na območju celotnega trga EU. 
 
Kot smo že navedli, je problematiko tržne dejavnosti subjektov, ki jih v celoti ali deloma financira država, zaznala 
tudi Evropska komisija, ki je sprejela Direktivo Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti 
finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij 
(UL L št. 318 z dne 17.11.2006, str. 17). Omenjeno Direktivo pa je v slovensko zakonodajo prenesel navedeni 
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ (Trpin, 2007: 

                                                 
2 Revizijsko poročilo o porabi proračunskih sredstev za izvajanje javne službe Inštituta Jožefa Štefana v letu 2001, št. 1211-6/2002-35. Ljubljana:  
Računsko sodišče RS, leto 2003. 
3 Računsko sodišče je v zvezi s sklepanjem pogodb s prejemniki tekočih transferov (javni zavodi s področja šolstva, športa, socialnega varstva, 
kulture ...) odločilo, da se mora za vsako leto skleniti nova pogodba o financiranju, kljub temu da Zakon o zavodih /ZZ/ sklenitve pogodbe ne 
predpisuje. Jo pa predvideva Zakon o javnih financah /ZJF/, ki določa, da neposredni uporabnik proračuna prevzema obveznosti s pisno pogodbo, 
razen če z zakonom ni drugače določeno (50. člen ZJF). Več o tem v Revizijskem poročilu o poslovanju Mestne občine Ptuj za leto 2001, št. 
1215-13/2002-20 z dne 25. 11. 2002 in Revizijskem poročilu o poslovanju Mestne občine Kranj, št. 1215-7/2002-20 z dne 21. 11. 2002. 
4 Navedeno sicer dopušča Zakon o zavodih /ZZ/, ki v 18. členu določa, da lahko zavod opravlja gospodarsko dejavnost, če je namenjena 
opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen, pri tem pa ne določa, kdaj je dejavnost namenjena opravljanju temeljne dejavnosti javnega 
zavoda, zato je to potrebno presojati v vsakem primeru posebej glede na predpise, ki urejajo dejavnost javne službe in akte o 
ustanovitvi javnega zavoda. 
5 Javni zavod pa ne sme na trgu prodajati tistih storitev, ki so v javnem interesu in za katere dobi plačilo iz proračunskih in drugih javnih sredstev 
(Korpič, 2003: 21). 



 
 

 

3-5). Ob slednjem pa moramo opomniti še na določila Zakona o računovodstvu /ZR/, ki je obvezal javne zavode k 
ločenemu spremljanju poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe in s 
sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti) (9. člen ZR).  
 
Namen ločenega spremljanja in izkazovanja je omogočiti preverjanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti 
porabe javnih sredstev in razmejevanje stroškov za opravljanje posameznih vrst dejavnosti. Poleg tega pa ne sme 
prihajati do nenamenskega trošenja javnih sredstev, ki so namenjena za izvajanje javne službe. Javna sredstva, ki jih 
pridobivajo javni zavodi, so namenjena za financiranje programov, ki so v javnem interesu v določenem obsegu, 
zato se ne smejo porabljati za izvajanje tržne dejavnosti. Z ločenim izkazovanjem virov prihodkov dosežemo 
pregled vrst prihodkov, ki jih zavod pridobi z opravljanjem posameznih dejavnosti. Zato se morajo pri kalkuliranju 
cen proizvodov in storitev zavodov upoštevati vsi stroški tržne dejavnosti (Korpič-Horvat, 2003: 22-23). 
 
3 Normativna usklajenost osnutka odloka 
 
Besedilo odloka je vsebinsko usklajeno z določilom 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/ in določili veljavnega Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/. 
 
4 Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi osnutka odloka 
 
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občin ustanoviteljic in vključitve občanov, njihovih organizacij, 
strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine bo osnutek odloka v skladu z določili 
Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti 
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 2/2011), Smernic za sodelovanje s strokovno in z drugimi 
zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, 95/2009), 10. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/05– uradno prečiščeno besedilo,117/2006– 
ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/2015– odl. US) in 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016), so bili osnutki odloka objavljeni na spletnih straneh občin 
ustanoviteljic, v katalogih informacij javnega značaja sedem (7) dni pred sejo občinskih svetov, na katerih je bila 
izvedena splošna razprava, s pozivom javnosti, da v roku trideset (30) dni na način, določen z objavo sporoči 
morebitne pripombe in predloge. 
 
Tekom javne obravnave so občine prejele naslednje predloge za spremembe in dopolnitve predloga Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, ki jih je podal g. Jernej Marinšek, prof., 
in sicer: 

• predlaga se sprememba 6. člena (organizacijske enote zavoda). Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih 
osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (16/1998, 82/2003, 61/2005) v 5. členu določa kriterije za ustanovitev 
podružnice, in sicer se podružnica glasbene šole lahko organizira, če je zagotovljen pouk vsaj treh 
orkestrskih inštrumentov in nauka o glasbi. Vpisano mora biti vsaj 65 učencev, od tega vsaj polovico na 
orkestrske inštrumente. Skladno z navedenim je bila predlagana sprememba vsebine drugega odstavka 6. 
člena odloka, ki je določal, da se na območju Občine Luče ustanovi podružnica glasbene šole. Ker niso 
izpolnjeni navedeni pogoji za ustanovitev podružnice z odlokom predlagamo, da se drugi odstavek 6. člena 
odloka po novem glasi: 'Zavod organizira podružnice šole kot svoje organizacijske enote za opravljanje 
dejavnosti glasbenega izobraževanja na določenem območju. Na območju občine se ob pogojih, ki jih 
določa veljavni pravilnik, ki ureja pogoje za ustanavljanje javnih glasbenih šol, lahko ustanovi podružnica 
glasbene šole.'  

• predlaga se sprememba 7. člena (organi zavoda). Predlaga se sprememba naziva poslovodnega organa 
zavoda, in sicer: 'direktor' se spremeni v 'ravnatelj'. Predlog se upošteva in se naziv poslovodnega organa 
zavoda spremeni. Ob navedenem se predlaga, da se iz predloga odloka v 7. členu kot organa zavoda črtata 
oddelčni učiteljski zbor in programski učiteljski zbor z utemeljitvijo, da je v zavodu premajhno število 
zaposlenih za oblikovanje navedenih organov. Predlog je bil upoštevan na način, da se iz 7. člena odloka 
črtata četrta in peta točka. Ob navedenem se iz predloga odloka črtajo določila 22. člena (programski 
učiteljski zbor) in 23. člena (oddelčni učiteljski zbor). 

• predlaga se sprememba drugega odstavka 14. člena (svet staršev), ki določa, da je svet staršev sestavljen 
tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo  starši na roditeljskem sestanku oddelka. 
Predlagatelj predlaga spremembo termina 'oddelek' v 'predmetno skupino', ki je v rabi v sedaj veljavnem 
odloku. Na tem mestu moramo opomniti, da je potrebno pri pripravi posamičnih aktov, v skladu z določili 
četrtega odstavka 153. člena Ustave RS slediti načelu materialne zakonitosti, ki določa, da morajo 
posamični akti organov lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. Skladno z 
navedenim je bilo pri oblikovanju besedila drugega odstavka 14. člena odloka upoštevano določilo 66. 



 
 

 

člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je svet staršev 
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 
sestanku oddelka. Skladno z navedenim se predlog ne upošteva. 

• predlaga se sprememba 28. člena (sredstva za delo zavoda) na način, da se natančno opredeli financiranje 
vseh deležnikov, in sicer kaj natančno so dolžni financirati po zakonu, kot je npr. določeno z 82. členom 
Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/. V skladu z navedenim moramo 
opomniti, da je navedeno določilo 28. člena (sedaj 26. člena) vsebinsko ustrezno oblikovano, saj je z 
besedilom določeno, da zavod pridobiva sredstva za delo skladno z zakoni in drugimi predpisi iz javnih 
sredstev. Skladno z navedenim se predlog ne upošteva. 

• predlaga se črtanje 19. člena (pomočnik ravnatelja) z utemeljitvijo, da glasbena šola ne izpolnjuje pogojev 
za imenovanje pomočnika ravnatelja. Na tem mestu moramo opomniti, da je besedilo oblikovano na 
podlagi določil 50. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, 
da se v šoli 'lahko' imenuje pomočnik ravnatelja. Skladno z navedenim imenovanje pomočnika ravnatelja ni 
obligatorno, se pa dopušča možnost za njegovo imenovanje ob izpolnjenih zakonskih pogojih. Skladno z 
navedenim se predlog ne upošteva. 

• predlaga se dopolnitev določila tretjega odstavka 8. člena (svet zavoda), ki ureja imenovanje predstavnikov 
ustanoviteljic na način, da bi se določil način imenovanja predstavnikov ustanoviteljic v svet zavoda. Na 
tem mestu moramo opomniti, da predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic v 
skladu s svojimi statuti. Skladno z navedenim se predlog ne upošteva. 

 
5 Predlogi sprememb in dopolnitev sprejeti v prvi obravnavi 
 
Občinski sveti občin ustanoviteljic so tekom prve obravnave sprejeli naslednje predloge sprememb in dopolnitev 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje: 

1. Občinski svet Občine Luče v prvi obravnavi ni imel pripomb. 
2. Občinski svet Občine Ljubno: 

• predlaga spremembo drugega odstavka 6. člena (organizacijske enote zavoda) na način, da se besedilo 
'podružnica šole' nadomesti z besedilom 'dislocirana enota' ali z besedilom 'oddelki šole' in da se spremeni 
drugi stavek drugega odstavka 6. člena tako, da se glasi: 'Na območju občin se organizirajo naslednje 
dislocirane enote/oddelki šole:'. Skladno z navedenim moramo opomniti na določila veljavnega Pravilnika 
o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (16/1998, 82/2003, 61/2005), ki v 5. 
členu določa kriterije za ustanovitev podružnice, in sicer se podružnica glasbene šole lahko organizira, če je 
zagotovljen pouk vsaj treh orkestrskih inštrumentov in nauka o glasbi. Vpisano mora biti vsaj 65 učencev, 
od tega vsaj polovico na orkestrske inštrumente. Skladno z navedenim je bila predlagana sprememba 
vsebine drugega odstavka 6. člena odloka, ki je določal, da se na območju Občine Luče ustanovi 
podružnica glasbene šole. Ker niso izpolnjeni navedeni pogoji za ustanovitev podružnice z odlokom 
predlagamo, da se drugi odstavek 6. člena odloka po novem glasi: '(2) Zavod organizira podružnice šole kot 
svoje organizacijske enote za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja na določenem območju. Na 
območju občine se ob pogojih, ki jih določa veljavni pravilnik, ki ureja pogoje za ustanavljanje javnih 
glasbenih šol, lahko ustanovi podružnica glasbene šole.' Skladno z navedenim se je proučila pravilnost in 
smiselnost tretjega in četrtega odstavka 6. člena. Skladno z navedenim se spremeni besedilo tretjega 
odstavka, ki se po novem glasi: '(3) Področje dejavnosti, notranje organizacijske enote, notranjo 
organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda'. 

• predlaga proučitev smiselnosti in nujnosti programskega učiteljskega zbora in oddelčnega učiteljskega 
zbora. Predlog je bil upoštevan na način, da se iz 7. člena odloka črtata četrta in peta točka. Ob navedenem 
se iz predloga odloka črtajo določila 22. člena (programski učiteljski zbor) in 23. člena (oddelčni učiteljski 
zbor). 

• predlaga spremembo besede 'ustanoviteljica' v množinsko obliko v 8., 9., 16., 27., 28., 30., 32., 33., 34. in 
36. členu. Predlog se upošteva. 

• predlaga spremembo drugega odstavka 10. člena (razpis volitev predstavnikov delavcev) na način, da se 
sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev objavi na spletni strani ali na oglasni deski zavoda in ne v 
katalogu informacij javnega značaja zavoda. Predlog se upošteva na način, da se besedilo drugega odstavka 
10. člena glasi: '(2) Sklep o razpisu volitev iz prejšnjega odstavka se javno objavi na spletni strani zavoda in 
na oglasni deski zavoda'. 

• predlaga spremembo druge točke 7. člena (organi zavoda), in sicer, da se termin 'direktor' nadomesti s 
terminom 'ravnatelj'. Predlog se upošteva. 

• predlaga spremembo drugega stavka četrtega odstavka 19. člena (pomočnik ravnatelja) na način, da se 
besedna zveza 'vzgojiteljski zbor' nadomesti z 'učiteljski zbor'. Predlog se upošteva. 



 
 

 

• predlaga spremembo četrtega odstavka 20. člena (razrešitev ravnatelja) na način, da se bi besedilo glasilo: 
'Svet zavoda je dolžan s predlogom seznaniti ustanoviteljice in učiteljski zbor'. Predlog se upošteva tako, da 
se besedilo po novem glasi: 'Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznaniti ustanoviteljice in učiteljski 
zbor ter svet staršev'. 

• predlaga spremembo šeste alineje drugega odstavka 21. člena na način, da se besedilo glasi: '- daje pobude 
za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja'. 

• predlaga nadomestitev besede 'vrtcem' z besedo 'zavod' v osmi alineji tretjega odstavka 23. člena. Predlog 
se upošteva. 

• predlaga dopolnitev tretje točke drugega odstavka 32. člena na način, da se besedna zveza 'ima 
ustanoviteljica' nadomesti z besedno zvezo 'ima katerakoli ustanoviteljica'. Predlog se upošteva. 

• predlaga spremembo besede 'ustanoviteljica' v 'ustanoviteljice' v naslovu 10. poglavja. Predlog se upošteva. 
• predlaga spremembo besede 'direktor' v 'ravnatelj' v prvem stavku drugega odstavka 35. člena. Predlog se 

upošteva. 
3. Občinski svet Občine Mozirje: 

• predlaga nadomestitev besede 'ustanoviteljica' v 'ustanoviteljice' v odloku. Predlog se upošteva v 8., 9., 16., 
27., 28., 30., 32., 33., 34. in 36. členu. 

• predlaga spremembo imena glasbene šole v 'Glasbena šola Zgornje Savinjske doline'. Na tem mestu 
moramo opomniti, da je ime zavoda oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. Skladno 
z navedenim predlogom se ime lahko spremeni v 'Glasbena šola Zgornje Savinjske doline Nazarje'. 

• predlaga delitev stroškov po kombiniranem ključu: prebivalci + učenci; najbolj vzdržno je po učencih. Na 
tem mestu moramo opomniti, da financiranje glasbenih šol iz sredstev lokalnih skupnosti ureja veljavni 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ v 82. členu, ki določa, da se 
glasbenim šolam; • zagotavljajo sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo; 
• sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za investicije v glasbene šole. 
Skladno z navedenim in upoštevaje določilo tretjega odstavka 2. člena predlagamo, da se financiranje 
javnemu zavodu zagotovi glede na ustanovitvene deleže občin ustanoviteljic. Predlagamo, da se 26. člen 
(sredstva za delo zavoda) dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi: '(2) Ustanoviteljice zagotavljajo 
zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega finančnega načrta v sorazmerju z 
ustanovitvenimi deleži'.  

• predlaga ureditev izvajanja 6., 8. in 10. člena odloka. Skladno z navedenim predlagamo, da ravnatelj in 
člani sveta zavoda nadaljujejo delo do konca mandata. Predlagamo, da se doda nov 35. člen, ki se glasi: ' 
Ravnatelj in člani sveta zavoda nadaljujejo delo do izteka mandata'. 

• predlaga, da se spremeni razmerje članov sveta zavoda, ki bi moralo biti večje na strani ustanoviteljic. V tej 
zvezi moramo opomniti, da je določilo drugega odstavka 8. člena (svet zavoda) oblikovano v skladu z 
določilom 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da 
svet javne šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki 
staršev. Če bi sledili predlogu in spremenili število predstavnikov ustanoviteljic bi s tem kršili navedeno 
določilo 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ ter določilo 
četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo posamični akti organov lokalnih skupnosti 
temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu.  

• predlaga, da se besedna zveza 'vzgojiteljski zbor' v 19. členu nadomesti z 'učiteljski zbor'. Predlog se 
upošteva. 

4. Občinski svet Občine Solčava: 
• predlaga, da se v drugem odstavku 6. člena kot podružnična šola navede Osnovna šola Blaža Arniča v 

Lučah. Skladno z navedenim moramo opomniti na določila veljavnega Pravilnika o pogojih za 
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (16/1998, 82/2003, 61/2005), ki v 5. členu 
določa kriterije za ustanovitev podružnice, in sicer se podružnica glasbene šole lahko organizira, če je 
zagotovljen pouk vsaj treh orkestrskih inštrumentov in nauka o glasbi. Vpisano mora biti vsaj 65 učencev, 
od tega vsaj polovico na orkestrske inštrumente. Skladno z navedenim je bila predlagana sprememba 
vsebine drugega odstavka 6. člena odloka, ki je določal, da se na območju Občine Luče ustanovi 
podružnica glasbene šole. Ker niso izpolnjeni navedeni pogoji za ustanovitev podružnice z odlokom 
predlagamo, da se drugi odstavek 6. člena odloka po novem glasi: 'Zavod organizira podružnice šole kot 
svoje organizacijske enote za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja na določenem območju. Na 
območju občine se ob pogojih, ki jih določa veljavni pravilnik, ki ureja pogoje za ustanavljanje javnih 
glasbenih šol, lahko ustanovi podružnica glasbene šole.' Skladno z navedenim se je proučila pravilnost in 
smiselnost tretjega in četrtega odstavka 6. člena. Skladno z navedenim se spremeni besedilo tretjega 



 
 

 

odstavka, ki se po novem glasi: '(3) Področje dejavnosti, notranje organizacijske enote, notranjo 
organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda'. 

5. Občinski svet Občine Nazarje: 
• predlaga, da se spremeni besedilo drugega odstavka 6. člena (organizacijske enote zavda) tako, da se glasi: 

'(2) Zavod lahko organizira podružnice šole kot svoje organizacijske enote za opravljanje dejavnosti 
glasbenega izobraževanja na območju ostalih občin ustanoviteljic'. Skladno z predlaganim in upoštevaje 
določila Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (16/1998, 
82/2003, 61/2005) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi: '(2) Zavod organizira 
podružnice šole kot svoje organizacijske enote za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja na 
določenem območju. Na območju občine se ob pogojih, ki jih določa veljavni pravilnik, ki ureja pogoje za 
ustanavljanje javnih glasbenih šol, lahko ustanovi podružnica glasbene šole.' 

• predlaga, da se spremeni besedilo 7. člena (organi zavoda) tako, da se glasi: 'Organi zavoda so: • svet 
zavoda, • ravnatelj zavoda, • učiteljski zbor, • strokovni aktivi.' Besedilo se deloma upošteva tako, da se 
besedilo po novem glasi: 'Organi zavoda so: • svet zavoda, • ravnatelj, • učiteljski zbor, • razrednik,  
strokovni aktivi.' 

• predlaga popravek besede 'volina' v 'volilna' v drugem stavku drugega odstavka 12. člena (glasovanje). 
Predlog se upošteva. 

• predlaga se sprememba drugega odstavka 14. člena (svet staršev), ki določa, da je svet staršev sestavljen 
tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo  starši na roditeljskem sestanku oddelka. 
Predlagatelj predlaga spremembo termina 'oddelek' v 'predmetno skupino'. Na tem mestu moramo 
opomniti, da je potrebno pri pripravi posamičnih aktov, v skladu z določili četrtega odstavka 153. člena 
Ustave RS slediti načelu materialne zakonitosti, ki določa, da morajo posamični akti organov lokalnih 
skupnosti temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. Skladno z navedenim je bilo pri oblikovanju besedila 
drugega odstavka 14. člena odloka upoštevano določilo 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je svet staršev sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 
po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Skladno z navedenim se 
predlog ne upošteva. 

• predlaga popravek besede 'poslovni' v 'poslovodni' v prvem odstavku 17. člena (pristojnosti ravnatelja). 
Predlog se upošteva. 

• predlaga dopolnitev prvega odstavka 17. člena (pristojnosti ravnatelja) na način, da se doda nova alineja, ki 
se glasi: '• oblikuje predmetne skupine glede na učni program, ki ga zavod izvaja'. Upoštevaje določilo 47. 
člena Zakona o zavodih /ZZ/, da se organizacija zavoda določi s statutom, ki ga sprejme svet zavoda (46. 
člen ZZ) predlagamo, da se notranje organizacijske enote (oddelki) ustanovijo z statutom zavoda.  

• predlaga črtanje 22. člena (programski učiteljski zbor) in 23. člena (oddelčni učiteljski zbor) ter 24. člen 
(razrednik). Predlog se deloma upošteva na način, da se iz besedila črtata 22. in 23. člen. 

• predlaga spremembo drugega odstavka 29. člena (presežek prihodkov) na način, da se glasi: '(2) Zavod sme 
presežek prihodkov nad odhodki porabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti'. Predlog se upošteva. 

• predlaga, da se beseda 'direktor' nadomesti z 'ravnatelj' v drugem odstavku 35. člena. Predlog se upošteva. 
6. Občinski svet Občine Gornji Grad: 

• izpostavlja vprašanje glede ustanovitvenih deležev; obrazložitev je podana v poglavju 1.  
• izpostavlja vprašanje glede delitve lastniških deležev, glede na to, da je Občina Nazarje lastnik celotnega 

objekta glasbene šole. Skladno z navedenim moramo opomniti, da bo Občina Nazarje ostala lastnica 
objekta, bo pa župan Občine Nazarje skladno z določilom tretjega odstavka 9. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZPDSLS/ za upravljavca objekta glasbene šole 
določil Glasbeno šolo Nazarje.  

• izpostavljeno je bilo vprašanje glede ustanavljanja podružnic. Skladno z navedenim moramo opomniti na 
določila veljavnega Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol 
(16/1998, 82/2003, 61/2005), ki v 5. členu določa kriterije za ustanovitev podružnice, in sicer se podružnica 
glasbene šole lahko organizira, če je zagotovljen pouk vsaj treh orkestrskih inštrumentov in nauka o glasbi. 
Vpisano mora biti vsaj 65 učencev, od tega vsaj polovico na orkestrske inštrumente. 

• izpostavljeno je bilo, da bi do sprejema odlokov v drugi obravnavi pripravili tudi osnutek medsebojne 
pogodbe, ki bo urejala medsebojne lastniške odnose. Na tem mestu moramo opomniti, da se pogodba s 
katero se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti (9. člen ZZ) sprejme po sprejemu 
dokončnega besedila odloka o ustanovitvi javnega zavoda.  

7. Občinski svet Občine Rečica ob Savinji: 
 



 
 

 

• je zastavil vprašanje kako bodo imenovani predstavniki ustanoviteljic in kako je s premoženjem Glasbene 
šole Nazarje ter investicijskimi vlaganji. Predstavniki ustanoviteljic se imenujejo v skladu z statuti občin 
ustanoviteljic, kar pomeni, da jih bodo morale imenovati vse občine ustanoviteljice (t.j. občinski sveti) 
skupaj. Finančno in morebitno premoženje Glasbene šole Nazarje je v lasti občin ustanoviteljic z izjemo 
objekta, ki zagotavlja Občina Nazarje. Slednji ostane v lasti Občine Nazarje in se Glasbeni šoli Nazarje 
prenese v upravljanje v skladu z določili tretjega odstavka 9. člena veljavnega Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/. Občine ustanoviteljice bodo Glasbeni 
šoli Nazarje zagotavljale sredstva v skladu z določilom 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ v sorazmerju z ustanovitvenimi deleži. 

• Odbor za gospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji je 
zastavil vprašanje: Kako se razdeli premoženje Glasbene šole v primeru prenehanja?'. V primeru 
prenehanja in likvidacije zavoda se premoženje zavoda razdeli med občine ustanoviteljice po 
ustanovitvenih deležih. Odbor je še odločil, da se pri pripravljavcu Odloka preveri tudi obvezo 
ustanoviteljic do investicijskih vlaganj, lastništvo objekta in drugega premoženja glasbene šole. Odgovor je 
podan v prejšnji alineji. 

• Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji je podala naslednje pripombe: 
o Svet zavoda je potrebno zapisati z veliko začetnico. Velika začetnica se uporablja pri polnem nazivu 

poimenovanja organa, in sicer not npr. 'Svet javnega zavoda Glasbena šola Nazarje'. 
o ni jasno kaj je obstoječi kapital. Javni zavodi v skladu z določili veljavnega Zakona o zavodih /ZZ/ 

nimajo kapitala. 
o moral bi biti predstavljen celotni finančni plan, ne samo investicijsko vzdrževanje, da se vidi odnos med 

posameznimi postavkami. Finančni načrt javnega zavoda mora, v skladu z določili veljavnega Zakona o 
javnih financah /ZJF/, pripraviti in sprejeti zavod. 

o enkrat je v Odloku navedeno, da Glasbena šola samostojno razpolaga s premoženjem. V tretjem 
odstavku 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Nazarje je določeno: 'Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja 
pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.' Tretji odstavek je oblikovan v skladu z določilom 
prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz 
sredstev ustanovitelja in v skladu z navedenim določilom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/. 

• v 5. členu je potrebno uporabiti standardno klasifikacijo dejavnosti, treba je prijaviti tudi trženje programa. 
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 
17/2008) razvrščena v: 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 
umetnosti. 

• v 6. členu dopuščajo možnost ustanovitve podružnice. Na spletni strani Občine Nazarje je navedena 
podružnica Blaža Arniča Luče – poziv je, da se ugotovi status. Besedilo drugega odstavka 6. člena Odloka 
je bilo spremenjeno tako, da se glasi: 'Zavod organizira podružnice šole kot svoje organizacijske enote za 
opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja na določenem območju. Na območju občine se ob pogojih, 
ki jih določa veljavni pravilnik, ki ureja pogoje za ustanavljanje javnih glasbenih šol, lahko ustanovi 
podružnica glasbene šole ali dislociran oddelek.' Dodatno pojasnilo je navedeno v obrazložitvi k 6. členu 
Odloka. 

• 12. člen, 2. stavek: manjka »i« v besedici volilna. Popravek je vnesen. 
• 16. člen, 3. odstavek, 2. pika: potrebno je zapisati mnenja (ne mnenje). Beseda »mnenje« je vsebinsko 

ustrezno, saj mnenje ustanoviteljic poda 'Svet ustanoviteljic', ki ga sestavljajo župani in županje občin 
ustanoviteljic na podlagi določil 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/. 

• 26. člen, 3. odstavek, 8. pika: navedeno je, da »lahko sprejme svoj program dela v sodelovanju z vrtcem«. 
Osma alineja tretjega odstavka 26. člena je bila vsebinsko spremenjena tako, da se glasi: ' lahko sprejme 
svoj program dela sodelovanja z zavodom, ...'. 

• 27. člen: kdo je ustanovitelj, kdo lastnik, kdo so ustanoviteljice? Ustanoviteljice so občine. Lastnice so 
ustanoviteljice. 

• v 27. členu in kasneje je večkrat uporabljena ednina (da je premoženje last ustanoviteljice). Besedni zapis v 
ednini je bil spremenjen v množino. 

• 27. člen, 2. odstavek: namesto besede »določa« se uporabi beseda »določala«. Beseda »določa« v sedanjiku 
je ustrezno uporabljena. 

• 27. člen, 4. odstavek: beseda »zavod« se nadomesti z besedo »zavoda«. Predlog se upošteva. Statutarna 
komisija je še zastavila vprašanje, če ima nepremičnine  v lasti zavod? V tem primeru o razpolaganju z 
nepremičnim premoženjem odloča svet zavoda na podlagi potrjenega finančnega načrta, ki je sestavni del 
proračunov občin ustanoviteljic. 



 
 

 

• 28. člen, 2. odstavek: manjka povedek. Statutarna komisija ni konkretizirala navedbe, zato je besedilo 
ohranjeno v prvotnem besedilu. 

• 38. člen določa, da se odlok objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin – ali to obstaja. Uradno glasilo 
slovenskih občin je uradno glasilo 47 slovenskih občin. 

• 38. členu ni jasno kdaj sploh začne veljati odlok. Po navadi odlok stopi v veljavo, ko ga sprejme zadnja 
občina ustanoviteljica in ko se iztečejo določeni roki. V 38. členu odloka je jasno določeno, da 'odlok 
objavi Občina Nazarje v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi. 
Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin objavijo ta odlok 
v svojem uradnem glasilu'. Izhajajoč iz navedenega začne odlok veljati petnajsti dan po objavi Občine 
Nazarje. 

 
Občinski sveti občin ustanoviteljic so tekom prve obravnave sprejeli naslednje predloge sprememb in dopolnitev 
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje: 

1. Občinski svet Občine Luče v prvi obravnavi ni imel pripomb. 
2. Občinski svet Občine Ljubno: 

• predlaga spremembo besedne zveze 'štirje članov' v 'štirje izmed članov' v 9. členu odloka. Predlog se 
upošteva na način, da se besedilo spremeni v 'štirje člani'. 

3. Občinski svet Občine Mozirje: 
• predlaga, da se stroški sveta ustanoviteljic delijo v enakem deležu. Predlog se upošteva. Skladno s 

predlogom se spremeni določilo tretjega odstavka 11. člena tako, da se glasi: '(3) Vsaka občina 
ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v enakem deležu'. 

4. Občinski svet Občine Solčava: 
• predlaga spremembo obrazložitve k 9. členu, v katerem je navedeno da 'mora za odločitev glasovati 

najmanj osem članov'. Predlog se upošteva in besedilo spremeni tako, da se glasi: Za sprejem posamezne 
odločitve mora glasovati najmanj 50,01% glasov, ob tem pa mora za to odločitev glasovati več kot polovica 
predstavnikov občin ustanoviteljic t.j. najmanj štirje člani sveta ustanoviteljic'. 

5. Občinski svet Občine Nazarje v prvi obravnavi ni imel pripomb. 
6. Občinski svet Občine Gornji Grad v prvi obravnavi ni imel pripomb. 
7. Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je v prvi obravnavi predlagal, da se pred drugo obravnavo odlokov 

pripravi finančni načrt glasbene šole Nazarje. Ob navedenem je občinski svet izpostavil problematiko vezano 
na lastništvo premoženja oziroma investicije in investicijsko vzdrževanje. Odgovor smo podali zgoraj. 
• Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je opozoril na neskladje med navedbami 9. 
člena in obrazložitvami k temu členu. v obrazložitvi k 9. členu je navedena pravna podlaga za oblikovanje 
besedila 9. člena odloka. 

• Statutarno pravna komisija je podala naslednje pripombe: 
o Svet ustanoviteljic mora biti napisano z veliko začetnico. Predlog je upoštevan. 
o 3. člen, stavek 2: pravilno je v »Nazarjah«. Drugi stavek je ustrezno zapisan. Ob sedežu je naveden tudi 

poslovni naslov zavoda. 
o 5. člen, 10. točka: prav bi bilo, da bi ustanovitelji dobili celoten finančni načrt. Finančni načrt mora 

pripraviti zavod. 
o 7., 8. in 9. člen – vidi se, da je odlok prekopiran od nekod, kjer je bilo 8. članov sveta.  
o 10. člen: zakaj se kot poročevalec ne navede župan? V 10. členu je ustrezno določeno, da 'Svet 

ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja tisti njen član, ki je predstavnik 
posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic'. 

o 11. člen 1. stavek: namesto besede »stroški« mora biti navedena beseda »odhodki«; vzdrževanje 
sredstev je nesmisel. Besedilo prvega odstavka 11. člena odloka je usklajeno z določilom četrtega 
odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da mora akt o ustanovitvi skupnega 
organa določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev 
stroškov med občinami. 

o kakšni stroški nastajajo za delo sveta. Z delom sveta nastajajo administrativni stroški. 
o ali so, glede na to, da se Glasbena šola sofinancira po prebivalstvu, glasovi enakovredni. Način 

glasovanja je določen (in obrazložen) z 7., 8. in 9. členom odloka. 
o mnenje: financiranje po 9. členu se izvaja po dveh kriterijih: glede na število prisotnih in glede na 

delitveno bilanco. Financiranje zavoda se izvaja po številu prebivalcev. 
  
 
 
 
 



 
 

 

6 Ocena finančne posledice 
 
S sprejemom Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje bodo 
Zgornjesavinjske občine pridobile naslednje ustanovitvene deleže in s tem pripadajoče pravice ter (javno finančne) 
obveznosti, in sicer: 
 

 občina ustanovitveni delež (v %) 
1. Nazarje 16,01% 
2. Mozirje 25,15% 
3. Gornji Grad 15,79% 
4. Rečica ob Savinji 14,44% 
5. Ljubno 16,15% 
6. Luče 9,27% 
7. Solčava 3,19% 
Skupaj: 100 % 

 
7 Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje odloka 
 

Sprejem odloka ne bo imel drugih posledic. 
 

8 Predlog 
 
Občinskim svetom občin Nazarje, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Rečica ob Savinji in Luče predlagamo, da 
sprejmejo z veljavno zakonodajo usklajeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Nazarje. 
 

Občina Nazarje 
Matej Pečovnik, župan 

Občina Rečica ob Savinji 
 Vincenc Jeraj, župan 

 
Občina Mozirje 

 Ivan Suhoveršnik, župan 
Občina Ljubno 

 Franjo Naraločnik, župan 
 

Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

Občina Luče 
 Ciril Rosc, župan 

  
Občina Solčava 

 Katarina Prelesnik, županja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 
12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPZDC, 127/2006-ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 
popr., 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr.) in 16. člena Statuta občine 
Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011-UPB1, 11/2012), 16. člena Statuta Občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 11/2007), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016), 15. 
člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/2016), 17. člena Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 
80/2011), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/2011), … člena Statuta Občine Solčava (…) so: 
Občinski svet Občine Nazarje  na svoji ... redni seji dne ...; Občinski svet Občine Mozirje na svoji … redni seji dne 
…; Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji … redni seji dne …; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na svoji 
… redni seji dne …; Občinski svet Občine Ljubno na svoji … seji dne …; Občinski svet Občine Luče na svoji … 
seji dne …; Občinski svet Občine Solčava na svoji … seji dne … sprejeli  
 
Obrazložitev: 

V skladu z določilom drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina opravljanje 
lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih zavodov. Kot določa /ZZ/ v 3. členu se za opravljanje javnih služb 
ustanovijo zavodi. Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto ali druge z zakonom pooblaščene javne 
osebe. V skladu z določilom  prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/ lokalna skupnost ustanavlja glasbene šole. Ob navedenem moramo opomniti še na 
določilo tretjega odstavka 7. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki 
določa, da se javna šola lahko ustanovi kot javni vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota 
vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge pravne osebe javnega prava. 
 

Odlok 
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje  

 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določil veljavnega Zakona o enakih možnostih žensk in moških /ZEMŽM/ ki 
zahtevajo dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski in moški jezikovni spolni obliki. 
 

2. člen 
 (vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 
Mozirje; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad; Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji; Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji; Občina Luče, Luče 106, 3334 
Luče in Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Javni vzgojno-
izobraževalni zavod Glasbena šola Nazarje (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju 
glasbenega izobraževanja na območju občin ustanoviteljic.  
(2) S tem odlokom se ureja:  

• ime in sedež ustanoviteljic;  
• ime in sedež zavoda;  
• dejavnosti zavoda;  
• organizacija zavoda;  
• določbe o organih zavoda;  
• sredstva za delo zavoda;  
• način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;  
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;  
• določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda,  
• medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico, 
• druge določbe v skladu z zakonom. 

(3) Občine ustanoviteljice imajo v javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže: 
 



 
 

 

 občina ustanovitveni delež (v %) 
1. Občina Nazarje 16,01% 
2. Občina Mozirje 25,15% 
3. Občina Gornji Grad 15,79% 
4. Občina Rečica ob Savinji 14,44% 
5. Občina Ljubno 16,15% 
6. Občina Luče 9,27% 
7. Občina Solčava 3,19% 

 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prve alineje 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja. V skladu z 
določilom 2. člena Zakona o zavodih /ZZ/ lahko zavod ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za 
posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno. V skladu z določilom 3. 
člena Zakona o zavodih /ZZ/ se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi. Javne zavode pa ustanovijo 
republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. V skladu z določilom  prvega 
odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ lokalna skupnost 
ustanavlja glasbene šole. Ob navedenem moramo opomniti še na določilo tretjega odstavka 7. člena Zakona o 
organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se javna šola lahko ustanovi kot javni 
vzgojno-izobraževalni zavod ali organizira kot organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega 
zavoda. V skladu z določilom tretjega odstavka 44. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, se lahko glasbena šola ustanovi, če je zagotovljen pouk vsaj petih orkesterskiih 
inštrumentov (godala, pihala, trobila), klavirja, nauka o glasbi, predšolske vzgoje in šolskega godalnega ali 
pihalnega orkestra. V pouk inštrumentov mora biti vključenih najmanj 130 učencev, od tega vsaj polovica na 
orkestrskih inštrumentov. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da akt o 
ustanovitvi zavoda vsebuje: 

• ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, 
• ime in sedež zavoda,  
• dejavnosti zavoda, 
• določbe o organih zavoda, 
• sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
• vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
• način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo 

zavoda, 
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
• določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
• medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
• druge določbe v skladu z zakonom. 

 
S tretjim odstavkom tega člena so določeni ustanovitveni deleži občin ustanoviteljic. 
 

3. člen 
 (ime, sedež in pravni status zavoda) 

 
(1) Ime zavoda je:  Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Nazarje  
(2) Skrajšano ime zavoda je: Glasbena šola Nazarje  
(3) Sedež zavoda je:  v Nazarjah. 
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda. 
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in 
odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 
 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 13. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da ime 
zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. Ime zavoda lahko vsebuje ime ustanovitelja. 
Ime zavoda sme vsebovati ime republike, občine ali mesta le z dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj 
zavoda ni republika, občina ali mesto. Ime zavoda lahko vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle pomembne 



 
 

 

osebnosti. Za uvrstitev imena take osebnosti v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev. Na 
tem mestu moramo opomniti še na določilo 69. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da mora biti ime šole slovensko, razen imena šole, katerega soustanoviteljica 
je samoupravna narodna skupnost v skladu s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/. Tuja osebna imena, ki so del imena šole, se pišejo v skladu s slovenskim 
pravopisom, oziroma v skladu s pravopisom italijanskega ali madžarskega jezika, kadar gre za ime šole, 
katerega soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v skladu s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o 
organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 13. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da ima zavod lahko skrajšano ime. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 13. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da je sestavni del imena lahko tudi znak ali grafična oblika imena. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 4. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da so 'zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o 
ustanovitvi' in na podlagi 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 'zavod odgovoren za svoje obveznosti 
s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga'. 
 

4. člen 
 (pečat zavoda) 

(1) Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež 
zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.  
(2) Število pečatov, način uporabe in hrambo pečatov določi direktor zavoda s sklepom. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 70. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da ima javna šola pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s 
premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež javne šole.  
 
2. Dejavnost zavoda 
 

5. člen 
(dejavnost zavoda) 

(1) Temeljna dejavnost zavoda je izvajanje programov glasbenega izobraževanja (v nadaljevanju: glasbeno 
izobraževanje), ki se izvaja kot javna služba (v nadaljevanju: javna služba). 
(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 
17/2008) razvrščena v: 

• 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic. 
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 18. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da 
lahko zavod opravlja eno ali več dejavnosti. Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena 
opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. V skladu z določilom sedmega odstavka 6. člena Zakona 
o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo 
glasbene šole in zasebniki. Na tem mestu moramo opomniti še na določilo 19. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da  zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali spremeniti pogojev za njeno opravljanje, dokler 
pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji glede 
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 3. člena Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti, ki določa, da se standardna klasifikacija dejavnosti uporablja za določanje in razvrščanje poslovnih 
subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za 
potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.   
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da lahko zavod spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.  



 
 

 

 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 20. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavoda ali podjetje s soglasjem 
ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na določilo tretjega odstavka Zakona o javnih financah /ZJF/, ki 
določa, da javni zavodi, katerih ustanovitelj je država oziroma občina ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih 
naložb. 
 
3. Organizacija zavoda 
 

6. člen 
 (organizacijske enote zavoda) 

(1) Zavod izvaja dejavnost glasbenega izobraževanja v Nazarjah.  
(2) Zavod organizira podružnice šole kot svoje organizacijske enote za opravljanje dejavnosti glasbenega 
izobraževanja na določenem območju. Na območju občine se ob pogojih, ki jih določa veljavni pravilnik, ki ureja 
pogoje za ustanavljanje javnih glasbenih šol, lahko ustanovi podružnica glasbene šole ali dislociran oddelek. 
(3) Področje dejavnosti, notranje organizacijske enote, notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in 
njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda. 
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje ravnatelj v skladu s statutom. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 47. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da se organizacija zavoda določi s statutom oziroma pravili zavoda. Ob navedenem moramo opomniti 
na določilo 42. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se v 
ustanovitvenem aktu poleg zadev, določenih z zakonom, uredi tudi notranja organizacija javne šole. V 
ustanovitvenem aktu javne osnovne šole se, v skladu z merili za organizacijo javne mreže, določi območje, na 
katerem imajo starši pravico vpisati otroka v to osnovno šolo (šolski okoliš). V ustanovitvenem aktu šole lahko 
ustanovitelj, ki je pravna oseba javnega prava določi, da se bodo vse ali posamezne spremljajoče dejavnosti 
(računovodstvo, pravno-kadrovske dejavnosti, organiziranje prehranje, vzdrževanje, čiščenje prostorov in 
podobno) za šolo izvajale v okviru služb ustanovitelja. Če se prenesene naloge šole oziroma šole financirajo iz 
sredstev, ki jih ne zagotavlja ustanovitelj, se je le-ta dolžan s financerjem predhodno dogovoriti o načinu plačila 
prenesenih nalog in načinu nadzora nad namensko porabo sredstev, namenjenih za izvajanje prenesenih nalog.   
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da se v zavodu lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje 
dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote. Ob navedenem moramo opomniti na določilo 
45. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se lahko v javnem 
vrtcu oziroma šoli organizirajo enote vrtcev oziroma podružnice šol: 

• za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah, 
• za izvajanje vzgojnega, prilagojenega izobraževalnega programa oziroma posebnega programa vzgoje 

in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 
• za izvajanje programa za predšolske otroke oziroma prilagojenega programa za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami v okviru šole na različnih lokacijah in  
• v drugih primerih, določenih v aktu o ustanovitvi. 

 
Na tem mestu moramo opomniti še na določila 5. člena veljavnega Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih 
osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 82/2003, 61/2005), ki določata, da se pri 
ustanavljanju novih glasbenih šol uporablja naslednje kriterije: 
• glasbena šola oziroma organizacijska enota se lahko ustanovi oziroma organizira, če je zagotovljen pouk 

vsaj petih orkestrskih inštrumentov (godala, pihala, trobila, in sicer tako, da se iz vsake skupine načtetih 
orkestrskih inštrumentov zagotovi poučevanje vsaj enega inštrumenta), klavirja, nauka o glasbi, predšolske 
glasbene vzgoje in šolskega godalnega ali pihalnega orkestra. V pouk inštrumentov mora biti vključeno 
najmanj 130 učencev, od tega vsaj polovica v orkestrske inštrumente, 

• podružnica glasbene šole se lahko organizira, če je zagotovljen pouk vsaj treh orkestrskih inštrumentov in 
nauka o glasbi. Vpisano mora biti vsaj 65 učencev, od tega vsaj polovico v orkestrske inštrumente, 

• dislociran oddelek se lahko organizira, če je vpisano najmanj 16 učencev. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 47. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da je s statutom oziroma pravili zavoda lahko določeno, da imajo posamezne organizacijske enote 



 
 

 

pooblastila v pravnem prometu. Organizacijske enote izvršujejo ta pooblastila v imenu in za račun zavoda. 
 
S četrtim odstavkom je določeno, da ima vsaka notranja organizacijska enota svojega vodjo, ki ga imenuje 
direktor zavoda v skladu s statutom.  
 
4. Organi zavoda 

 
7. člen 

 (organi zavoda) 
Organi zavoda so: 

1. svet zavoda, 
2. ravnatelj, 
3. učiteljski zbor, 
4. razrednik, 
5. strokovni aktivi. 

 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 29., 31., 40.in 43. člena Zakona o zavodih /ZZ/. 
 
Zakona o zavodih /ZZ/ v prvem odstavku 29. člena določa, da 'zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ 
upravljanja'. V prvem odstavku 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/ je določeno, da je 'poslovodni organ zavoda 
direktor ali drug individualni organ'. Zavod pa ima v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena strokovnega 
vodjo, ki vodi strokovno delo zavoda, če je tako določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi ter na podlagi 
določila prvega odstavka 43. člena Zakona o zavodih /ZZ/ tudi 'strokovni svet ali drug kolegijski strokovni 
organ'. V skladu z določilom drugega odstavka 60. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/ so strokovni organi v javni šoli: 

• učiteljski zbor, 
• programski učiteljski zbor, 
• oddelčni učiteljski zbor, 
• razrednik in  
• strokovni aktiv. 

 
4.1 Svet zavoda 
 

8. člen 
 (svet zavoda) 

(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.  
(2) Svet zavoda ima enajst (11) članov in je sestavljen iz predstavnikov: 

• ustanoviteljic: trije (3) člani; 
• delavcev zavoda: pet (5) članov; 
• staršev:  trije (3) člani. 

(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti. 
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. 
(5) Predstavnike staršev izvoli svet staršev. 
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani 
sveta so lahko zaporedno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat članov sveta začne teči z dnem 
konstituiranja sveta zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka. 
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino vseh članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na 
seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom. 
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda. 
(9) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. 
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku dvajsetih (20) dni 
po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. S konstituiranjem sveta zavoda preneha mandat dotedanjim članom 
sveta zavoda. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 29. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ. V skladu z določilom prvega odstavka 46. člena Zakona 



 
 

 

o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, svet javne šole sestavljajo: trije predstavniki 
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter 
predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava sveta zavoda se določi z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 29. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da se način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda določijo z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. V skladu z določilom prvega odstavka 47. člena Zakona o 
organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ delavci javne šole volijo svoje predstavnike 
neposredno in tajno. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 29. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da se način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda določijo z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. V skladu z določilom prvega odstavka 47. člena Zakona o 
organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ delavci javne šole volijo svoje predstavnike 
neposredno in tajno. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji in 
financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da starši volijo svoje predstavnike na svetu staršev. 
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano v skladu z določilom tretjega odstavka 29. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da se sestava, način imenovanja oziroma izvolitev članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta 
določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. V skladu z določilom desetega 
odstavka 46. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ so člani sveta 
imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko 
zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Na tem mestu moramo opomniti še na določilo enajste 
alineje 46. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je mandat 
predstavnikov staršev v svetu povezan s statusom otroka.  
 
Besedilo sedmega odstavka je oblikovano na podlagi določila enajstega odstavka 46. člena Zakona o 
organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da svet odloča z večino glasov vseh 
članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ ni drugače določeno. 
 
Besedilo osmega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji 
in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da za predsednika sveta člani izvolijo enega izmed 
članov. 
 
Besedilo devetega odstavka je oblikovano na podlagi določila trinajstega odstavka Zakona o organizaciji in 
financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se svet lahko konstrituira, ko so imenovani oziroma 
izvoljeni vsi predstavniki, razen če kat o ustanovitvi določa drugače. 
 
 
4.1.1 Pristojnosti sveta zavoda 
 

9. člen 
 (pristojnosti sveta zavoda) 

Svet zavoda imajo pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer: 
• sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami; 
• sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, 
• določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, 
• ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti, 
• ustanoviteljicam in ravnatelju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda, 
• imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda, 
• sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
• sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,  



 
 

 

• odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni 
problematiki, 

• odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in dogovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,  
• obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, 

svet staršev, skupnost učencev, 
• opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 
Obrazložitev: 

Določilo devetega člena je oblikovano v skladu z določilom 30. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da svet 
zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja 
zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančnih načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga 
ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o 
posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda 
določene zadeve. V skladu z določilom 48. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja 
/ZOFVI/, svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program 
razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o 
samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o 
vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje 
šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži 
vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat 
zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z 
zakonom in aktom o ustanovitvi. 
 
4.1.2 Volitve predstavnikov delavcev 
 

10. člen 
 (razpis volitev predstavnikov delavcev) 

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset (90) in najmanj 
šestdeset (60) dni pred iztekom mandatne dobe predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Volitve se opravijo 
najkasneje petnajst (15) dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna 
komisija, določi se dan volitev in število članov sveta zavoda, ki se volijo.  
(2) Sklep o razpisu volitev iz prejšnjega odstavka se javno objavi na spletni strani zavoda in na oglasni deski zavoda.  
(3) Volilno komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani 
volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet javne šole 
določa akt o ustanovitvi. 
 



 
 

 

11. člen 
 (predlaganje kandidatov) 

(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset (10) % delavcev zavoda. 
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda se predložijo volilni komisiji v enaindvajsetih (21) dneh od dneva objave 
sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi podpore vseh predlagateljev in s priloženim pisnim 
soglasjem h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet javne šole 
določa akt o ustanovitvi. 
 

12. člen 
 (glasovanje) 

(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da 
delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred dnevom volitev. 
(3) Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem 
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom in 
priimkom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati. 
(4) Neveljavna glasovnica je glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti volje volivca. Neveljavna je tudi glasovnica, 
s katero je volivec glasoval za več kandidatov, kot je določeno z glasovnico. 
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.  
 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet javne šole 
določa akt o ustanovitvi. 
 

13. člen 
 (izvolitev članov) 

(1) Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je 
zadnji izvoljeni član sveta zavoda, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki 
ima daljšo delovno dobo v zavodu. 
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih 
(5) dni od dneva volitev v katalogu informacij javnega značaja zavoda. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet javne šole 
določa akt o ustanovitvi. 
 
4.1.3 Volitve predstavnikov staršev 
 

14. člen 
 (volitve predstavnikov staršev) 

(1) Predstavnike staršev izvoli v svet zavoda svet staršev. 
(2) Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše otrok v svet staršev, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu 
staršev z enim staršem. 
(3) Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta, ter s tajnim glasovanjem 
izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet javne šole 
določa akt o ustanovitvi. 
 



 
 

 

4.1.4 Predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda 
 

15. člen 
 (prenehanje mandata članov sveta zavoda) 

(1) Članu sveta zavoda preneha mandat: 
• če odstopi s položaja člana sveta zavoda, 
• če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 
• če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda, 
• če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.  

(2) Članu sveta zavoda, ki so ga izvolili delavci zavoda, preneha mandat z prenehanjem delovnega razmerja v 
zavodu. 
(3) Članu sveta zavoda, ki so ga izvolili starši, preneha mandat z izpisom otroka iz zavoda. 
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda se izvedejo nadomestne volitve v skladu z 
določili tega odloka. 
 

Obrazložitev: 

Z besedilom se določajo primeri predčasnega prenehanja mandata članu sveta zavoda. Tako je določeno, da 
članu sveta preneha mandat če odstopi s položaja člana sveta zavoda; če postane trajno nezmožen za 
opravljanje funkcije; če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora daljšo od šest mesecev; če 
nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda. Na tem mestu 
moramo opomniti na določilo devete alineje 46. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da oseba, ki opravlaj funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika 
ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega 
zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.  
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da članu sveta zavoda, ki so ga izvolili delavci zavoda, preneha 
mandat z prenehanjem delovnega razmerja v zavodu. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila enajstega odstavka 46. člena Zakona o organizaciji 
in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je mandat predstavnikov staršev v svetu povezan s 
statusom otroka.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o organizaciji 
in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet 
javne šole določa akt o ustanovitvi. 
 
4.2 Ravnatelj  
 

16. člen 
 (ravnatelj) 

(1) Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z 
omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan 
na soglasje ustanoviteljice. 
(2) Ravnatelj je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda. 
(3) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda si mora 
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 

• mnenje učiteljskega zbora, 
• mnenje ustanoviteljic, 
• mnenje sveta staršev. 

(4) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega 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. 
(5) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
 
Obrazložitev: 

Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je poslovodni 
organ zavoda direktor ali drug individualni organ (v danem primeru ravnatelj). Direktor  organizira in vodi 



 
 

 

delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi 
strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi glede 
na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija 
vodenja strokovnega dela v zavodu ločeni. V besedilu prvega odstavka je določena tudi omejitev direktorja, ki se 
nanaša na razpolaganje z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda. Pri razpolaganju z 
nepremičnim premoženjem zavoda je direktor vezan na soglasje ustanoviteljev. Navedena omejitev izhaja iz 
določila 65. člena Zakona o zavodih /ZZ/, na podlagi katerega je premoženje zavoda last občin ustanoviteljic. V 
skladu z določilom 9. člena veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti /ZSPDSLS/ so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti uprava 
samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župan), s svojim aktom. Slednje pomeni, da mora župan 
občine ustanoviteljice s svojim aktom določiti javni zavod za upravljavca stvarnega premoženja, ki je v lasti 
občine ustanoviteljice in z javnim zavodom skleniti pogodbo o upravljanju stvarnega premoženja občine. 
Upravljanje s stvarnim premoženjem pa pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost; investicijsko 
vzdrževanje; pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa; oddajanje v 
najem; obremenjevanje s stvarnimi pravicami; dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno (3. člen 
ZSPDPO). Omejitev, ki se nanaša na spremembo dejavnosti zavoda pa izhaja iz določila prvega odstavka 20. 
člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 
ustanovitelja. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z navedenim določilom 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/. 
 
Tretji odstavek je oblikovan v skladu z prvega odstavka 32. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da direktorja 
imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Kadar je 
za imenovanje in razrešitev direktorja javnega zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razrešitvi 
soglasje ustanovitelj, če z zakonom ni drugače določeno. V skladu z navednim moramo opomniti na določilo 
prvega in drugega odstavka 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki 
določa, da ravnatelja imenuje svet javne šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 

• mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, 
• mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj 

javne šole oziroma vrtca samoupravna lokalna skupnost pa tudi mnenje te skupnosti, 
• mnenje sveta staršev. 

 
Ob navedenem moramo opomniti, da se v skladu z določilom 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ direktor zavoda 
(ravnatelj) imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Na 
tem mestu moramo opomniti na določilo prvega odstavka 58. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje 
in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se direktor, ravnatelj in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma šole 
imenujejo na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. Ob navedenem moramo opomniti tudi 
na določilo 7. člena veljavnega Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/, ki v 7. členu (v okviru skupnih načel sistema 
javnih uslužbencev, ki veljajo tudi za zaposlitev v javnih zavodih) določa, da se 'zaposlovanje javnih uslužbencev 
izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod 
enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje 
nalog na delovnem mestu'. V skladu z navedenim je v tretjem odstavku določeno, da se direktorja zavoda 
imenuje v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa. V skladu z določilom 35. člena Zakona o zavodih /ZZ/ se 
razpis za imenovanje direktorja objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v 
katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da je za direktorja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom ali pravili zavoda. Na tem mestu moramo opomniti na določilo drugega odstavka 53. člena 
Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je lahko za ravnatelja 
imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega 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. Ne glede na navedeno pa je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po 



 
 

 

zakonu (peti in šesti odstavek 53. člen ZOFVI). 
 
Peti odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 33. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa da 
mandat direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Po preteku 
mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 
sedmega odstavka 53. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da 
mandat ravnatelja traja pet let. 
 

17. člen 
 (pristojnosti ravnatelja) 

(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge: 
• organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, 
• pripravlja program razvoja zavoda, 
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 
• je odgovoren za uresničevanje pravic otrok, 
• 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, 
• odloča o napredovanju delavcev 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, 
• odloča o vzgojnih ukrepih, 
• zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 
• zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela, 
• določa sistemizacijo delovnih mest, 
• odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 
• je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 

samoevalvaciji šole in 
• opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti 
pisno pooblasti delavca zavoda. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 49. člena Zakona o organizaciji in 
financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je ravnatelj pedagoški vodja in poslovodni organ 
javnega vrtca oziroma šole. Ravnatelj opravlja naslednje naloge: 

• organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, 
• pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole, 
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 
• je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov 

višje šole in odraslih, 
• vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 
• oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
• spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 
• organizira mentorstvo za pripravnike, 
• prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje, 
• predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 
• odloča o napredovanju delavcev 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 vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in 

dijakov, 
• spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole, 



 
 

 

• odloča o vzgojnih ukrepih, 
• zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 
• zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 
• določa sistemizacijo delovnih mest, 
• odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 
• skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, 
• je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 

samoevalvaciji šole oziroma vrtca in 
• opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 49. člena Zakona o organizaciji 
in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da lahko ravnatelj za opravljanje posameznih nalog 
iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole. 
 

18. člen 
 (imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 

(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni 
imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih 
kandidatov, vendar največ za eno (1) leto. 
(2) Če v šestdesetih (60) dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca 
dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih (8) dneh minister. 
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.  
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo dolžnosti 
ravnatelja največ dvakrat.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 54. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da svet javnega vrtca oziroma šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, če ravnatelju predčasno 
preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenova, vendar največ za eno 
leto. Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega vrtca oziroma šole ne imenuje niti ravnatelja 
niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti v nasljenjih osmih dneh minister. V navedenem 
primeru mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja. Pod navedenimi pogoji je lahko ista oseba v 
istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat. 
 

19. člen 
 (pomočnik ravnatelja) 

(1) Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in 
pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v 
njegovi odsotnosti. 
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja 
oziroma ravnateljskega izpita. 
(3) Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. 
(4) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, 
seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj seznaniti učiteljski zbor. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 50. člena Zakona o organizaciji in financiranu 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se v javnem vrtcu oziroma šoli lahko imenuje pomočnik 
ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja 
opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji 
in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je za pomočnika ravnatelja lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se direktor, ravnatelj in pomočnik ravnatelja javnega 
vrtca oziroma šole imenujejo na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. 



 
 

 

 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji 
in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje 
ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo 
mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor. 
 

20. člen 
 (razrešitev ravnatelja) 

(1) Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan. Ravnatelja razreši svet zavoda. 
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja: 

• če ravnatelj sam zahteva razrešitev, 
• če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem 

zakonu, 
• če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 

sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 
• če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali 

malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti zavoda. 

(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da 
se o njih izjavi.  
(4) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljice in učiteljski zbor ter svet staršev. 
(5) Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje pristojnemu ministru. Svetu ni treba 
zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja 
obvesti pristojno ministrstvo. Če minister ne da mnenja v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, 
lahko svet zavoda odloči o razrešitvi brez tega mnenja.  
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s 
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 59. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da ravnatelja razreši svet javnega vrtca oziroma šole. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 38. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 
lahko direktor razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Pristojni organ (svet zavoda) pa je dolžan 
razrešiti direktorja: • če direktor sam zahteva razrešitev, • če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o 
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, • če direktor pri svojem delu ne ravna po 
predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z 
njim, • če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali 
malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti zavoda. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 59. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da mora svet pred sprejemom sklepa o razrešitvi 
seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno 
skupnost in organe iz drugega odstavka 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
/ZOFVI/. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega in petega odstavka 59. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da svet obrazložen predlog za razrešitev 
ravnatelja posreduje v mnenje pristojnemu ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja 
razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti pristojno ministrstvo. Če minister 
ne da mnenja v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi brez 
tega mnenja. 
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 59. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da svet po prejemu mnenja ministra oziroma po 
preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je 



 
 

 

možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. V skladu z navedenim moramo opomniti na določilo 
39. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da ima prizadeti (ravnatelj) zoper sklep o razrešitvi pravico 
zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno 
vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev, določeni v drugem odstavku 38. členu Zakona o 
zavodih /ZZ/. Zahtevo za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem 
sodišču  iz drugega odstavka 36. člena Zakona o zavodih /ZZ/. V slednjem je določeno, da se zahteva za sodno 
varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore, če imenuje direktorja občina. V drugih primerih pa se 
zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore. 
 
4.3 Učiteljski zbor 
 

21. člen 
 (učiteljski zbor) 

(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. 
(2) Učiteljski zbor: 

• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnem 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, 
• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 
• odloča o vzgojnih ukrepih in  
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 61. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor 
sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski 
zbor: 

• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnem 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, 
• daje pobude a napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 
• odloča o vzgojnih ukrepih in  
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 
4.4 Razrednik 
 

22. člen 
 (razrednik) 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih 
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 63. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in 
učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in 
šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.5 Strokovni aktiv  
 

23. člen 
 (strokovni aktiv) 

(1) Strokovni aktiv v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.  
(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za 
ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe 
staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 64. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma 
predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 64. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, strokovni aktiv šole obravnava problematiko 
predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za 
izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, 
dijakov in študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
 
5. Svet staršev 
 

24. člen 
 (svet staršev) 

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo 
za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. 
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu sveta staršev svet izvoli 
svojega predsednika in njegovega namestnika 
(3) Svet staršev: 

• predlaga nadstandardne programe, 
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje 

mnenje o letnem delovnem načrtu, 
• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
• voli predstavnike staršev v svet zavoda, 
• lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 
• v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu 
oziroma šoli oblikuje svet staršev. tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec 
oziroma šola. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 66. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da je svet staršev 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.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 66. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da svet staršev: 

• predlaga nadstandardne programe, 
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 

šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 



 
 

 

• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
• voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole, 
• lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 
• v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 
6. Sredstva za delo zavoda  
 

25. člen 
 (premoženje zavoda) 

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.  
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam. 
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa 
zakon in ta odlok.  
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, 
mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic. 
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 
Obrazložitev: 

Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 65. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, daje premoženje, ki 
je bilo družbena lastnina v upravljanju delovne organizacije, ki so v letu 1991 opravljale dejavnosti zdravstva in 
nadaljevala delo od 1. aprila 1991 kot zavodi, s 1. aprilom 1991 postalo lastnina občin ustanoviteljic.  
 
V skladu z določilom drugega odstavka je zavod za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljicam. Na 
tem mestu moramo opomniti na določilo 9. člena veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/, ki določa, da so upravljavci stvarnega premoženja občin občinske 
uprave in osebe javnega prava (torej tudi javni zavodi), ki jih za upravljavce določi organ pristojen za 
izvrševanje proračuna občine s svojim aktom. Slednje pomeni, da mora župan občine ustanoviteljice s svojim 
aktom določiti javni zavod za upravljavca stvarnega premoženja, ki je v lasti občine ustanoviteljice in z javnim 
zavodom skleniti pogodbo o upravljanju stvarnega premoženja občine. 
 
Tretji odstavek je oblikovan v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da 
zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja in v skladu z navedenim določilom 9. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/. 
 
S četrtim odstavkom je določeno, da mora zavod, pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda 
in ga ta uporablja za opravljanje dejavnosti, pridobiti soglasje ustanoviteljic. 
 
Peti odstavek je oblikovan po analogiji drugega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 
določa, da mora občina s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Ker zavod razpolaga s premoženjem 
občin ustanoviteljic je tako dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 

26. člen 
 (sredstva za delo zavoda) 

(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi: 
• iz javnih sredstev, 
• iz sredstev ustanoviteljic, 
• prispevkov učencev, 
• iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

(2) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega finančnega načrta v 
sorazmerju z ustanovitvenimi deleži. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da 
zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na 
trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Ob navedenem 
moramo opomniti na določilo 78. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, 



 
 

 

ki določa, da se vzgoja in izobraževanje financira iz: 
• javnih sredstev, 
• sredstev ustanovitelja, 
• prispevkov gospodarskih združenj in zbornic, 
• neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka, 
• prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, 
• šolnin v zasebnih šolah, 
• plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji, 
• sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 
• iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

 
Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, ter javni in zasebni 
vrtci, se ne smejo financirati iz sredstev političnih strank. Vrtec oziroma šola je dolžna uporabljati sredstva v 
skladu z namenom, za katerega so ji bila dodeljena. 
 
Besedilo je oblikovano v skladu z določili 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/, ki določa, da se glasbenim šolam iz sredstev lokalne skupnosti; • zagotavljajo sredstva 
za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo; • sredstva za investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin in opreme ter sredstva za investicije v glasbene šole. Skladno z navedenim in upoštevaje določilo 
tretjega odstavka 2. člena predlagamo, da se financiranje javnemu zavodu zagotovi glede na ustanovitvene 
deleže občin ustanoviteljic. 
 
7. Način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za 

delo zavoda 
 

27. člen 
(presežek prihodkov) 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. 
(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki porabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti. 
 
Obrazložitev: 

V skladu z določilom prvega odstavka se presežek prihodkov nad odhodki ugotavlja v skladu s predpisi. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da sme zavod uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. 
 

28. člen 
 (primanjkljaj sredstev za delo) 

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih 
sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da 
zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja. Ker je temeljna dejavnost zavoda opravljanje javne 
službe, katero trajno in nemoteno zagotavlja v javnem interesu zagotavlja občina (22. člen ZZ), mora občina 
zagotoviti ustrezen obseg sredstev. Na tej pravni podlagi o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za 
delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta 
zavoda. 
 
8. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljic za 

obveznosti zavoda 
 

29. člen 
 (nastopanje v pravnem prometu) 

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in 
brez omejitev. 
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi. 
 



 
 

 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega in drugega odstavka sta oblikovana v skladu z določilom 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi lahko razpolaga.  
 
9. Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico 
 

30. člen 
 (medsebojne pravice in obveznosti) 

(1) Zavod: 
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa; 
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte; 
3. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom, 
4. predloži ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta. 

(2) Ustanoviteljice: 
1. vključujejo javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne službe; 
2. usklajujejo programe izvajanja dejavnosti javne službe; 
3. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, 

ima katerakoli ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi 
in drugimi predpisi. 

 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila desete alineje 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da akt o 
ustanovitvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. 

 
10. Odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda 
 

31. člen 
 (odgovornost za obveznosti zavoda) 

Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom drugega odstavka 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 
ustanovitelj odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
 
11. Splošni akti zavoda 
 

32. člen 
 (statut zavoda) 

(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, 
način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z 
zakoni in tem odlokom. 
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. 
 
Obrazložitev: 

Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 45. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da ima zavod statut 
in pravila. S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način 
odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom 
in aktom o ustanovitvi. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 43. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/, ki določa, da lahko ima javni vrtec oziroma šola pravila, 
ki jih sprejme svet javnega vrtca oziroma šole. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega vrtca oziroma šole. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

 
33. člen 

 (drugi splošni akti)  
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga 
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. 



 
 

 

(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih 
aktov zavoda se določi v statutu zavoda. 
 
Obrazložitev: 

Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom tretjega odstavka 45. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da 
ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje 
zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 43. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/, ki določa, da lahko ima javni vrtec 
oziroma šola pravila, ki jih sprejme svet javnega vrtca oziroma šole. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega vrtca oziroma šole. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom oziroma pravili zavoda določeno, da jih sprejme 
direktor. 
 
12. Statusne spremembe 

 
34. člen 

 (statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira 
kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 51. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko ustanovitelj 
odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli 
na svoje ali več zavodov. Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu 
zavodu ali organizira kot samostojen zavod. Ustanovitelj lahko odloči tudi, da se zavod ali njegova 
organizacijska enota organizira kot podjetje. 
 

13. Prehodne in končna določba 
 

35. člen 
(mandat) 

Ravnatelj in člani sveta zavoda nadaljujejo delo do izteka mandata. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo določa, da ravnatelj in člani sveta zavoda nadaljujejo delo do izteka mandata. 
 

36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nazarje (Uradno 
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/1997, 3/1999, 2/2002, 8/2002, 11/2007, 16/2009). 
 
Obrazložitev: 

Z besedilom je določeno prenehanje veljavnosti odloka, ki je predhodno urejal statusno-pravna vprašanja 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje. 
 



 
 

 

37. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok objavi Občina Nazarje v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi. 
Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin objavijo ta odlok v 
svojem uradnem glasilu. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da mora biti 
statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. Statut in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu (npr. Uradnem glasilu slovenskih občin). Na 
tem mestu moramo opomniti na določilo 155. člena Ustave RS (prepoved povratne veljave pravnih aktov), ki 
določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon lahko določi, da 
imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v 
pridobljene pravice. 
 
Številka: 
Datum: 

Občina Nazarje 
Matej Pečovnik, župan 

Številka: 
Datum: 
 

Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

Številka: 
Datum: 
 

Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

Številka: 
Datum: 
 

Občina Rečica ob Savinji 
 Vincenc Jeraj, župan 

Številka: 
Datum: 

Občina Ljubno 
 Franjo Naraločnik, župan 

Številka: 
Datum: 

Občina Luče 
 Ciril Rosc, župan 

Številka: 
Datum: 

Občina Solčava 
 Katarina Prelesnik, županja 

 
 

  

 



 
 

 

Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00__/2017 
Datum:    31.5.2017 
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ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA 
NAZARJE 

 
PRAVNA PODLAGA: 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015), 3. člen 
Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPZDC, 
127/2006-ZJZP), prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-
ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr.) 

 
PREDLAGATELJI: Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje 
 Ivan Suhoveršnik, župan Občine Mozirje 
 Stanko Ogradi, župan Občine Gornji Grad 
 Vincenc Jeraj, župan Občine Rečica ob Savinji 
 Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno 
 Ciril Rosc, župan Občine Luče 
 Katarina Prelesnik, županja Občine Solčava 
 
 
PRIPRAVLJEVEC: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
   prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 
 
OBRAZLOŽITEV: po točkah pri posameznih členih 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet  Občine Mozirje, sprejema Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Nazarje – druga obravnava  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011-UPB1, 11/2012), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 
11/2007), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016), 15. člena Statuta 
Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/2016), 17. člena Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/2011), 
17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/2011), … člena Statuta Občine Solčava (…) so: Občinski 
svet Občine Nazarje  na svoji ... redni seji dne ...; Občinski svet Občine Mozirje na svoji … redni seji dne …; 
Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji … redni seji dne …; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na svoji 
… redni seji dne …; Občinski svet Občine Ljubno na svoji … seji dne …; Občinski svet Občine Luče na svoji 
… seji dne …; Občinski svet Občine Solčava na svoji … seji dne … sprejeli  
 
Obrazložitev: 

V skladu z določilom tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ lahko dvoje ali več občin 
zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno 
podjetje. Kot je določeno v četrtem in petem odstavku navedenega 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic 
mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov 
med občinami. Svet ustanoviteljic opravlja naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež sveta 
ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda.  
 

Odlok 
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje 

 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 
Obrazložitev: 

Z vsebino prvega člena se določa, da se v odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol, uporabljajo 
kot nevtralni za ženski in moški spol. Navedeno določilo je sestavljeno v skladu z določili veljavnega Zakona o 
enakih možnostih žensk in moških /ZEMŽM/ ki zahtevajo dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v 
ženski in moški jezikovni spolni obliki. 
 

2. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 

(1) S tem odlokom Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 
Mozirje; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad; Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 
55, 3332 Rečica ob Savinji; Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji; Občina Luče, Luče 106, 
3334 Luče in Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Svet 
ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje (v nadaljevanju: svet 
ustanoviteljic). 
(2) S tem odlokom se določijo: 

• naloge skupnega organa,  
• organizacija dela in način sprejemanja odločitev,  
• financiranje in delitev stroškov med občinami. 

 
Obrazložitev:  

Vsebina prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z določilom četrtega in petega odstavka 61. člena 
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa da občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje 
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb svet 
ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic mora določati njegove naloge, 
organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. Svet 
ustanoviteljic opravlja naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež sveta ustanoviteljic je v 
občini, v kateri je sedež javnega zavoda. 
 



 
 

 

3. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 

(1) Ime Sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljic v Javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic). 
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Nazarjah, Savinjska cesta 4. 
 
Obrazložitev: 
S prvim odstavkom je določeno ime skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z določilom petega odstavka 61. člena veljavnega Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da je sedež organa v občini, v kateri je sedež javnega zavoda.  
 

4. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic) 

Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega 
zavoda. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 
določa, da občinski sveti udeleženih občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o 
ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi skupnega 
organa mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev 
stroškov med občinami. 
 
2. Naloge Sveta ustanoviteljic 
 

5. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti 
po zakonu, ki ureja področje zavoda: 

1. odloča o statusnih spremembah javnega zavoda; 
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda; 
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi ravnatelja javnega zavoda v skladu z določili zakona; 
4. odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda; 
5. daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda; 
6. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda; 
7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti; 
8. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda, 
9. odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda, 
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja, 
11. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom. 

(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v 
skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda. 
 
Obrazložitev: 

V prvem odstavku je določeno, da ima Svet ustanoviteljic v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem 
zavodu naslednje pristojnosti, ki ureja področje zavoda: 
• odloča o statusnih spremembah javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z določilom 51. člena 

Zakona o zavodih /ZZ/); 
• odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda (besedilo je 

oblikovano v skladu z določilom 54. člena Zakona o zavodih /ZZ/); 
• daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z določilom 

17. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod spremeni ime in sedež le s soglasjem 
ustanovitelja); 

• daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z 
določilom prvega odstavka 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod spremeni ali razširi 
dejavnost le s soglasjem ustanovitelja); 



 
 

 

• daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje 
dejavnosti (besedilo je oblikovano v skladu z določilom drugega odstavka 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem 
ustanovitelja); 

• daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega 
odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja); 

• potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja; 
• odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom. 
 
V drugem odstavku je določeno, da ima svet ustanoviteljic tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v 
razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda. 
 

6. člen 
(način izvrševanja nalog) 

Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga 
ustanovile. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določilom petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 
določa, da skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. 
 
3. Način odločanja sveta ustanoviteljic 
 

7. člen 
(sestava in način dela sveta ustanoviteljic) 

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta 
ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljic ima vsak član Sveta ustanoviteljic en glas. 
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic 
 
Obrazložitev: 

Besedilo prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z določilom četrtega odstavka 61. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/. Določen je način izvolitve predsednika sveta ustanoviteljic. 
 

8. člen 
 (število glasov članov sveta ustanoviteljic) 

(1) Vsak član Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, 
ustanovitvenih deležev. Ustanovitveni deleži so določeni v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje.  
 
Obrazložitev: 

V skladu z določilom prvega odstavka ima vsak član Sveta ustanoviteljic toliko glasov, kolikor ima občina 
ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanoviteljskih deležev. V tem primeru se glasovi štejejo v % od skupnega 
ustanoviteljskega deleža. Ustanoviteljski deleži do določeni z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda. 
 

9. člen 
(način sprejemanja odločitev) 

Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morajo za odločitev 
glasovati najmanj štirje člani Sveta ustanoviteljic.  
 
Obrazložitev: 

Besedilo določa način odločanja sveta ustanoviteljic. Svet sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri 
čemer mora za odločitev glasovati najmanj štirje člani sveta ustanoviteljic. Iz navedenega določila izhajata dva 
pogoja glasovanja. Za sprejem posamezne odločitve mora glasovati najmanj 50,01% glasov, ob tem pa mora za 
to odločitev glasovati več kot polovica predstavnikov občin ustanoviteljic t.j. najmanj štirje člani sveta 
ustanoviteljic. 
 



 
 

 

10. člen 
 (poročanje sveta ustanoviteljic o svojem delu) 

(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom o svojem delu. 
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje 
stališče. 
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim 
svetom predstavlja tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo določa način poročanja Sveta ustanoviteljic o svojem delu. 
 
4. Financiranje sveta ustanoviteljic 
 

11. člen 
 (sredstva za delo sveta ustanoviteljic) 

(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja. 
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. 
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v enakem deležu. 
 
Obrazložitev: 

Besedilo je usklajeno z določilom četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da 
mora akt o ustanovitvi skupnega organa določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja 
odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. 
  
5. Končna določba 
 

12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok objavi Občina Nazarje v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi. 
Ostale občine ustanoviteljice, ki ne objavljajo uradnih objav v Uradnem glasilu slovenskih občin objavijo odlok 
v svojem uradnem glasilu. 
 

Občina Nazarje 
Matej Pečovnik, župan 

 
Občina Mozirje 

 Ivan Suhoveršnik, župan 
 

Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

 
Občina Rečica ob Savinji 

 Vincenc Jeraj, župan 
 
 

Občina Ljubno 
 Franjo Naraločnik, župan 

 
Občina Luče 

 Ciril Rosc, župan 
 

Občina Solčava 
 Katarina Prelesnik, županja 

 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2017 
Datum:    09.06.2017 
 
 
 
K 4.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Mozirje – skrajšan postopek 
 
PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 

8/96, 31/00, 36/00, 127/06),  34. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 
– ZUOPP-A, 36/08 in 58/09) ter 16. člen Statuta Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 
11/07)    

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 

Kratka uvodna obrazložitev: 
Na 13. seji sveta občine Mozirje, je bil sprejet sklep o prenehanju delovanja podružnične osnovne šole Lepa 
Njiva. Vsled temu je potrebno spremeniti 2. člen Odloka o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Mozirje.  
 

Razlogi za sprejem odloka:  

Strokovne službe VIZ OŠ Mozirje, so nas z dopisom zaprosile za spremembo 2. člena  Odloka o ustanovitvi 
VIZ OŠ Mozirje. Sprememba je potrebna zaradi prenehanja delovanja podružnične šole v Lepi Njivi. 
Potrebno je: 

• črtati drugo alinejo četrtega odstavka 2. člena (Podružnična šola Lepa Njiva, Lepa Njiva 87 
• v prvi točki petega odstavka drugega 2. člena dopisati: Lepa Njiva 
• črtati drugo točko petega odstavka 2. člena 

Vsled navedenemu predlagamo spremembo 2. člena Odloka o ustanovitvi VIZ OŠ Mozirje, kot je navedeno 
v prilogi. 
Odlok je obravnaval odbor za negospodarske dejavnosti in Statutarno pravna komisija. Vsebinskih pripomb 
ni bilo. 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Z uveljavitvijo teh sprememb v odloku ne bo finančnih posledic.  
 

Predlagamo naslednja 

SKLEPA: 

Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje, po skrajšanem postopku. 

Občinski svet Občine Mozirje, sprejema Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje, v predlagani obliki in vsebini.  

 

 

Pripravil: 

Ivo Glušič 



Skrajšan postopek 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/93, 8/96, 31/00, 
36/00, 127/06),  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo,  36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12,-ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 11/07), je Občinski svet 
Občine Mozirje, na svoji                redni seji, dne               , sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI 

VZGOJNO  IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVA ŠOLA MOZRIJE 
 

1. člen 
 

V Odloku o ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje (Ur.l. RS št. 54/97, 15/99, 
38/99, 36/02, 124/07, 46/10 in Uradno glasilo ZSO  št. 3/01), se spremeni besedilo  2. člena in se glasi: 
 
Zavod deluje pod imenom : Osnovna šola Mozirje 
 
Sedež zavoda: Šolska ulica 23, Mozirje 
 
Skrajšano ime zavoda: OŠ Mozirje 
 
V sestavo OŠ Mozirje sodijo še:  
• Podružnična šola Šmihel, Šmihel 28 
• Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom, šolska ulica 23, Mozirje 
 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega 
okoliša, ki obsega: 
1. Za matično šolo: 

• Naslednja naselja: Mozirje, Dobrovlje pri Mozirju, Dol Suha del (PO 48), Ljubija, Loke pri 
Mozirju, Radegunda del (PO 37), Brezje del (PO 12,3,4, 15), Lepa njiva 

2. Za podružnično šolo Šmihel nad Mozirjem: 
• Naslednja naselja: Šmihel nad Mozirjem, Radegunda del (PO 38, 49), Brezje del (PO 16) 

3. Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom: 
• Opravlja dejavnost izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na območju šolskega okoliša, 

ki zajema teritorij občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje in 
Solčava 

 
Zavod po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine 
obstoječo, če so za to podani pogoji. 
 

2. člen 
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 
 

Spremembe in dopolnitev Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje, se 
objavijo v Uradnem listu RS in pričnejo veljati 15-i dan po objavi. 
 
 
 
 
Številka: 
Datum:  

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK 



 
OBČINA MOZIRJE 

OBČINSKA UPRAVA 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 

Tel: (03) 839 33 00   fax: (03) 839 33 05 
Davčna številka: SI70998396  

 

 

Mozirje, dne 20.04.2017 
Številka: 032-0002 / 2017 
 
K _5__ .  TOČKI  DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA: CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB OSKRBE S PITNO VODO ter ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 
PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12)), 5. točka 
7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), Odlok o določitvi gospodarskih 
javnih služb v Občini Mozirje (Ur.list RS, št.64/2007, 124/2007) 
 
PREDLAGATELJ: JP Komunala Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12)  določa metodologijo za oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec storitve je dolžan 
občinskemu svetu vsako leto predložiti v potrditev elaborat, katerega sestavine so določene z 
uredbo. V primeru, da obračunska cena presega za več kot 10% potrjeno zadnjo ceno, se mora 
začeti potrjevanje nove predlagane cene.(višje ali nižje). 
 
Priloženi so elaborati o oblikovanju cene izvajanja storitev 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno 
vodo 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode 

 
Povzetek: 
 

ODVAJANJE ODPADNE VODE: 
 
 predračunska 2016 obračunska 2016 planirana 2017 
Količina v m3 283.430 296.381 296.300 
    
 
 veljavna potrjena  planirana 2017 indeks 

(planirana/veljavna) 
Cena storitve 
(EUR/m3) 

0,2651 0,3132 1,181 
 

 
Ker je razlika med potrjeno in obračunsko ceno večja od 10%, se mora začeti potrjevanje višje 
cene za 0,0481 EUR/m3, tako, da  nova cena znaša 0,3132 EUR/m3. 
Razlog povišanja: višji stroški električne energije, strojnega čiščenja kanalizacijskega sistema 
in stroški vzdrževanja črpalk. 
 
 



 

 

Predračunska cena omrežnine zavisi od višine amortizacije in zavarovanja infrastrukture.  
Višina amortizacije osnovnih sredstev za leto 2017 in zavarovanje znaša 47.009,30. 
 
Indeks Predračunska/potrjena cena za omrežnino znaša 0,951, (razlika 4,9%), kar je manj od 
10%. 
 
 
 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE 
 
 predračunska 2016 obračunska 2016 planirana 2017 
Količina v m3 283.2430 296.381 296.300 
    
 
 veljavna potrjena  planirana 2017 indeks 

(planirana/veljavna) 
Cena storitve 
(EUR/m3) 

0,4725 0,4853 1,027 
 

 

Predračunska cena omrežnine zavisi od višine amortizacije in zavarovanja. Planirana višina 
omrežnine (amortizacija z zavarovanjem) je 6.299,90 EUR. Indeks predračunska/potrjena 
cena znaša 0,932. 
Ker indeks ne odstopa za več kot 10%, ni potrebno potrjevanje nižje cene. Realno bi se cena 
znižala za 6,8% na 0,5341 EUR/mesec za števec DN20. Potrebno je upoštevati še dejstvo, da 
se zaključuje rekonstrukcija čistilne naprave, kar bo pomenilo znaten dvig cene čiščenja na 
strani omrežnine. 
 

OSKRBA S PITNO VODO 
 
 predračunska 2016 obračunska 2016 planirana 2017 
Količina v m3 523.985 529.851 530.420 
    
 
 veljavna potrjena  planirana 2017 indeks 

(planirana/veljavna) 
Cena storitve 
vodarina (EUR/m3) 

0,6760 0,7423 110 
 

 
Izračunan je dvig cene storitve za 10%. uredba navaja, da je potrebno potrjevanje nove cene, 
če razlika presega 10%. 
 
Predračunska cena omrežnine zavisi od višine amortizacije in zavarovanja. Višina 
amortizacije osnovnih sredstev za leto 2017 znaša 24.143,85 EUR, skupaj s stroškom 
zavarovanja v vrednosti 250 EUR pa 24.393,85 EUR. 
 

Indeks Predračunska/potrjena cena znaša 0,983. 
 
 
 
CENA STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
Storitev je nova, nanaša se na komunalne storitve, storitve vzdrževanja infrastrukture, poštne, 
telefonske storitve, kontrole in analize blata. Kalkulacija je oblikovana za vseh pet občin 
skupaj, predračunska cena po kalkulaciji pa znaša 0,3535EUR7m3 dobavljene vode, kar je od 
zadnje cene (0,2992 EUR/m3) višje za 18,1%. 
 
 



 

 

Ocena finančnih posledic: 
 
Prihodki v proračun so vezani na najem infrastrukture. Planirani prihodki v proračun znašajo: 

- amortizacija iz naslova najemnine kanalizacijskega omrežja 46.509,3 EUR 
- amortizacija iz naslova omrežnine - čistilne naprave 6.299,90 EUR 

- amortizacija iz naslova vodovodnega omrežja 24.143,85 EUR 

                                                                        Skupaj: 76.953,05 EUR 
 
 
 
SKLEPI: 
 
 
1.Sklep: 
Odbor za  gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo  Občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme:  
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno 
   vodo 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in 
   čiščenja komunalne odpadne vode 
 
 
2.Sklep 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, da potrdi cene gospodarske javne službe 
Odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode in sicer:  
- sprejme se cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode v višini 0,3132 EUR/m3 
Cena se uveljavi prvega naslednji mesec, ko jo potrdijo vsi občinski sveti. 
- sprejme se cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda za DN 20 v višini 0,5341 
EUR/mesec 
Ceni omrežnine se uveljavita s 1.7.2017 
 
 
 
 
 
Predlogi sklepov v sprejem Občinskemu svetu Občine Mozirje: 
 
1.Sklep: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme:  
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno 
   vodo 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in 
   čiščenja komunalne odpadne vode 
 
 
2.Sklep 
Občinski svet občine Mozirje potrjuje ceno gospodarske javne službe Odvajanja in 
čiščenje komunalne odpadne vode in sicer:  
- sprejme se cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode v višini 0,3132 EUR/m3 
Cena se uveljavi prvega naslednji mesec, ko jo potrdijo vsi občinski sveti. 



 

 

- sprejme se cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda za DN 20 v višini 0,5341 
EUR/mesec 
Ceni omrežnine se uveljavita s 1.7.2017 
 
 
 
Priloge:  

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

 
 
Pripravil: 

Jaka Vačovnik 



























Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00__/2016 
Datum:   9.6.2017   
 
 
 
K 7. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: PREDLOG SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE RŠS 
 
 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  Statut JZ RŠS 
 
 
PREDLAGATELJ: JZ RŠS 
 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
Občinska je soustanovitelj JZ RŠS, zato ima do zavoda obveznosti in pravice do zavoda. 
Med drugim je soglasodajalec k imenovanju direktorja zavoda. 
 
Na osnovi javnega razpisa, je svet JZ RŠS izbral za direktorico go. Esih Katjo. 
Dokumentacija je v prilogi. 
 
Navedeno tematiko je obravnavala Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter priznanja Občine Mozirje. Predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, 
da poda soglasje k imenovanju direktorice ge. Esih Katje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Mozirje daje soglasje k imenovanju direktorice ge. Esih Katje. 
 
 
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0002/2017 
Datum:   04.06.2017   
 
 
 
K 8. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: SOGLASJA K IMENOVANJU V. D. DIREKTORJA  JZ TKŠM 

OBČINE MOZIRJE 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  20. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, 

šport in mladino Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 24/06, 61/06, 137/06, 
31/07, 10/07 in 51/09) 

 
PREDLAGATELJ: Svet JZ TKŠM Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Občinska uprava meni, da ima smisel ohraniti Zavod predvsem zaradi dejstva, ker se pri 
novem krožišču ob avtobusni postaji v letu 2018 načrtuje gradnja TICa. Ena od možnosti je, 
da se poslovanje TICa organizira preko JZ TKŠM. 
 
Predlagamo, da v.d. direktorja zavoda opravlja eden od zaposlenih na občinski upravi in delo 
opravlja brezplačno, v okviru rednih nalog.  
 
 

Ocena finančnih posledic: 
Zaradi imenovanja v.d. direktorja JZ TKŠM Občine Mozirje, ustanoviteljica Občina Mozirje 
ne bo imela finančnih posledic. 
 

Navedeno tematiko je obravnavala Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter priznanja Občine Mozirje. Predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, 
da poda soglasje k imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport 
in mladino Občine Mozirje od 12.04.2017 do 11.04.2018 in sicer Urški Pesan.      
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k imenovanju v.d. direktorice Javnega 
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje od 12.04.2017 do 
11.04.2018 in sicer Urški Pesan.      
Funkcija v.d. direktorja se opravlja brezplačno.     
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2017 
Datum:    09.06.2017 
 
 
 
K 9.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Ureditev nove  osrednje knjižnice Mozirje – dispozicija projekta 
 
PRAVNA PODLAGA: 30. člen statuta Občine Mozirje (Ur. l. 11/07)  
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Na pobudo Osrednje knjižnice Mozirje, je bila izdelana dispozicija projekta osrednje knjižnice Mozirje, ki 
zajema: 
• Odkup srednjega in gornjega nadstropja Blagovnice Merkator v Mozirju, 
• Vse potrebne gradbene posege, 
• Opremo 
Ocenjena vrednost investicije je ocenjena na 1.582.144 EUR.  
 
V prostore knjižnice bi preselili Godbo zgornje savinjske doline in zbirko Mozirje in mozirjani.  
Ocenjena vrednost investicije je ocenjena na 90.000 EUR.  
 
Ker bi se s tem sprostili prostori v kaplaniji ( v njih je stalna zbirka), ki so v najemu, bi letno prihranili 8.000 
EUR. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 

Knjižnica: 

 
  



Godba in zbirka: 

 
 

Utemeljitev: 

V prilogi. 

 

Obravnave: 

S tematiko se je seznanil odbor za negospodarske dejavnosti in gospodarstvo in proračun. Podarki so bili 
naslednji: 

• Knjižnica je potrebna, kot tudi prostori za godbo in muzejsko zbirko. 

• Potrebno je pridobiti še druge vire (medobčinske, državne in evropske), ker bo občina Mozirje ta 
zalogaj sama težko zmogla. 

 

Predlagamo naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje, se strinja z nadaljevanjem aktivnosti za prestavitev osrednje knjižnice 
Mozirje. 
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1. Splošni opis kulturnega življenja lokalne skupnosti s poudarkom na 
obsegu in dosežkih na področju knjižničnih dejavnosti v letu 2009   
 
Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica, ki je bila ustanovljena leta 1973 kot 
nesamostojna knjižnica – v okviru delovanja Zveze kulturnih organizacij.  Ustanovila jo je 
takratna Občina Mozirje za potrebe celotne Zgornje Savinjske doline.  Danes je samostojna 
knjižnica, ki združuje 7 krajevnih knjižnic, in sicer v vseh občinskih središčih: Mozirje, 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica in Solčava. 
Površina Zgornje Savinjske doline obsega  507 km2 in šteje 16.110 prebivalcev, ki gravitirajo 
na osrednjo knjižnico v Mozirju. Poleg tega na osrednjo knjižnico gravitirajo tudi okoliške 
občine, kar pomeni skupaj preko 18.000 prebivalcev.   
V   turističnem centru Golte smo leta 2008 v sodelovanju s Knjižnico Velenje  uredili Gorsko 
knjižnico Golte, ki deluje kot manjše  izposojevališče oziroma premična zbirka.  Knjižnična 
zbirka obsega približno 1.200 enot gradiva, ki jo v veliki meri  sestavljajo leposlovne knjige 
ter revije,  tudi v tujih jezikih.  V  večini so odpisani izvodi obeh knjižnic in darovi 
posameznikov. Gradivo je primerno za izposojo izletnikom, turistom in gostom turističnega 
centra. Zato je izposoja gradiva neomejena, brez posebnih pogojev beleženja  in evidenc. 
Namen ureditve te knjižnice je bil ravno večja dostopnost do knjig in širjenje bralne kulture. 
 
V upravljanje Knjižnice Mozirje spada tudi pred dvanajstimi leti ustanovljena muzejska 
zbirka Mozirje in Mozirjani ter Osebna zbirka Aleksandra Videčnika. Zbirka je lokacijsko 
ločena od knjižnice, v njej je zaposlen muzejski sodelavec s  30% zaposlitvijo. Preostali 
delovni čas opravi  v knjižnici kot višji knjižničar. 
 
V knjižnici je zaposlenih 6 strokovnih delavcev in direktor: 2 knjižničarja, 3 višji knjižničarji, 
1 bibliotekar. 
 
Na kulturnem področju deluje v Mozirju poleg knjižnice profesionalno le še Sklad za kulturne 
dejavnosti, ki se ukvarja z organizacijo kulturnih prireditev. Ima pa veliko vlogo tudi pri  
povezovanju kulturnih društev, ki delujejo v občini Mozirje. 
 
Knjižnica Mozirje se skladno z Zakonom o knjižničarstvu ukvarja s knjižnično dejavnostjo in 
opravlja javno službo z naslednjimi nalogami:  
- zbira, obdeluje, hrani ter posreduje knjižnično gradivo in informacije, 
- izdeluje knjižnične kataloge in informacijske vire, 
- sodeluje v medknjižnični izposoji, 
- pridobiva,  izobražuje uporabnike in jim nudi informacijsko opismenjevanje, 
- sodeluje pri oblikovanju vzajemnega kataloga, 
- omogoča (v okviru svojih zmožnostih)uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja 
vsakomur na svojem območju dostop do znanja, informacij in storitev, ne glede na starost, 
spol, versko in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali socialni status, zaposlitev in  
stopnjo izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami. 
Knjižnica je namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev področja v izobraževanju, 
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti, zato: 
- omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižnično informacijskem 
sistemu ter v drugih informacijskih sistemih, kakor tudi rabo knjižničnega gradiva, 
- seznanja z dosežki preteklega in sedanjega ustvarjanja ter podpira dialog med 
kulturami, 
- zagotavlja dostop so vseh informacij in gradiva ter uradnih dokumentov, ki so 
pomembni za lokalno skupnost in posameznika, 



- oblikuje zbirko domoznanskega gradiva, 
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo, 
- razvija in utrjuje bralno kulturo, sodeluje pri informacijskem opismenjevanju in 
spodbuja prebivalce za uporabo knjižnice, 
- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične 
dejavnosti. 
 
V osrednji knjižnici se izvedejo vsa strokovna opravila nabave in strokovne obdelave 
knjižničnega gradiva. Urejeno gradivo se nato porazdeli v posamezne krajevne knjižnice. 
Vsi strokovni delavci so zaposleni v Osrednji knjižnici Mozirje, ki opravljajo delo kot 
informatorji in izposojevalci v osrednji knjižnici in tudi v  vseh krajevnih knjižnicah.  
 
 
I. Poročilo za leto 2016 
 
V letu 2016 smo v knjižnici poslovali  uspešno, saj smo izpolnili naloge, ki smo jih načrtovali 
z letnim planom. 
Knjižnično zbirko smo povečali za 3.761 enot gradiva, od tega smo jih nakupili 3.357 enot, 
kar je v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti. Od skupnega 
nakupa smo zbirko povečali za 1.117 izvodov gradiva za mladino in 2.240 izvodov za odrasle. 
Povečano število literature za odrasle opravičujemo z velikim povpraševanjem po leposlovju 
za odrasle, saj izvajamo štiri bralne projekte, s katerimi širimo med njimi razvoj bralne 
kulture. 
V skladu s Pravilnikom upoštevamo tudi priporočilno razmerje leposlovja in strokovne 
literature, ki je bilo v letu 2016 realizirano v razmerju 46:54. 
Število naročenih naslovov časnikov in časopisov je 118. Tedniki Savinjske novice, Naš čas 
ter Novi tednik so pomembno domoznansko gradivo, zato jih hranimo trajno, kot arhivske 
izvode in so naročeni tudi za krajevne knjižnice. 
Največji delež zbirke predstavljajo knjige – okoli 94%, sledi jim avdiovizualno gradivo, s 
približno 2,2%, periodični tisk z 2%, ostalo pa so zvočni posnetki, kartografsko gradivo, 
multimedijsko gradivo in igrače. Zbirko igrač sestavljajo didaktične igrače, ki jih izposojamo 
na dom. 
 
Celotna knjižnična zbirka je konec leta 2016 štela 97.614 enot, kar pomeni 6,05 enote na 
prebivalca. Redno izvajamo tudi odpise neaktualnega in uničenega gradiva. 
 
V knjižnico je včlanjenih 3.626 aktivnih članov. Aktivni člani so tisti, ki so si v minulem letu 
vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo. Veliko je tudi uporabnikov knjižnice, ki razen 
izposoje gradiva na dom koristijo druge storitve knjižnice (prebiranje serijskih publikacij v 
čitalnici knjižnice; računalniške storitve; fotokopiranje gradiva …).  
V celotni strukturi članstva predstavljajo 35,2% zaposleni, sledijo jim osnovnošolci ter 
predšolski otroci z 28,5% zastopanostjo, upokojenci so zastopani z 11,4% in dijaki z 9,8%. 
Nezaposlenih občanov je bilo vpisanih 7,5%. 
 
V letu 2016 je knjižnico obiskalo 81.460 uporabnikov, od tega za izposojo gradiva na dom 
46.536; za izposojo v čitalnici knjižnice 3.785; za internet ter podaljševanje gradiva 27.629, 
prireditve si je ogledalo 1.265 odraslih obiskovalcev, pravljične ure je obiskalo 1.015 otrok. 
Organiziranih skupin za ogled in predstavitev knjižnice se je udeležilo 607 osnovnošolskih in 
predšolskih otrok. Za osnovnošolce pripravljamo projekt Rastem s knjigo, reševanje 



Slovenskega knjižnično-muzejskega kviza, reševanje literarnih ugank ter glasovanje za »Naj 
knjigo«.  
Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani si je ogledalo 623 obiskovalcev. 
 
Vsi člani knjižnice so si izposodili 121.844 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni, da si je 
vsak član knjižnice izposodil 33,6 enote gradiva, vsak občan našega področja pa si je 
izposodil 7,5 enote. 
 
Člani in uporabniki knjižnice imajo neomejen dostop do različnih elektronskih baz podatkov: 
IUS info s pravnimi informacijami, FIND info s finančnimi informacijami, EBSCO host s 
strokovnimi članki v angleškem jeziku s področij humanistike, managementa, medicine, 
Press Reader z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi časniki in revijami s celega sveta,  
GVIN z informacijami o poslovanju slovenskih podjetij, spletni arhiv člankov v časopisih 
Delo in Večer, elektronski informacijski Slovar slovenskega knjižnega jezika.  Vsi našteti 
viri in portali, uporaba elektronske pošte ter interneta nasploh so za vse uporabnike 
brezplačni. 
 
  
2. Tip knjižnice v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni  list RS, št. 73/03, 70/08) 
  
Knjižnica Mozirje je splošna knjižnica, ki deluje v skladu s Pravilnikom o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe kot osrednja knjižnica za potrebe 7 občin. 
Mrežo knjižnice sestavlja naslednjih 7 krajevnih knjižnic (organizacijskih enot): 
Knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica, 1 3330 Mozirje 
- izposojevališče Gorska knjižnica Golte 
Knjižnica Gornji Grad, Tlaka 28,  3 3342 
Knjižnica Ljubno, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji 
Knjižnica Luče, Luče 80, 3334 Luče 
Knjižnica Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 
Knjižnica Rečica, Rečica 152, 3332 Rečica ob Savinji 
Knjižnica Solčava, Solčava 10, 3335 Solčava. 
 
Ustanoviteljica knjižnice je Občina Mozirje, ostale občine pa so s knjižnico podpisale 
pogodbe o opravljanju knjižnične dejavnosti v njihovi občini. 
 
 
3. Pregled delovanja knjižnice v letih 2014, 2015 in 2016 s podrobnejšimi 
podatki:  
 
 
Vsebina 2014 2015 2016 
Število 
aktivnih bralcev 

3.856 3.811 3.626 

Število zaposlenih (strok. delavci in direktor) 7 7 7 
Število in razpored ur 
odprtosti na teden *(glej sp. tabele) 

107 102 91 

Število obiskovalcev za izposojo  
gradiva na dom 

51.712 48.122 46.536 

 



*2014 
Knjižnica PO TO SR ČE PE SO Skupaj 
Mozirje 8-14 8-18 8-14 13-19 8-18  38 
G.Grad  11-14   16-19  6 
Ljubno 11-17 8-15 11-19 11-19 8-15  36 
Luče  15-18    9-12 6 
Nazarje 10-14   16-19   7 
Rečica  11-15 14-17    7 
Solčava  14-18 10-13    7 
Skupaj       107 
 

*2015 
Knjižnica PO TO SR ČE PE SO Skupaj 
Mozirje 8-14 8-18 8-14 13-19 8-18  38 
G.Grad  11-14   16-19  6 
Ljubno 11-17 8-15 11-19 11-19 13-15  31 
Luče  15-18    9-12 6 
Nazarje 10-14   16-19   7 
Rečica  11-15 14-17    7 
Solčava  14-18 10-13    7 
Skupaj       102 
 

*2016 
Knjižnica PO TO SR ČE PE SO Skupaj 
Mozirje 8-15 8-18 8-15 13-19 8-18 8-13 45 
G.Grad  11-14   16-19  6 
Ljubno 11-15  14-17 16-19   10 
Luče  15-18    9-12 6 
Nazarje 10-14  12-15 16-19   10 
Rečica  11-15 14-17    7 
Solčava  14-18 10-13    7 
Skupaj       91 
 
V letih 2014 in 2015 je Občina Ljubno dobila odobreno javno delo pomoč v knjižnici, zato je 
bila knjižnica na Ljubnem odprta vsak dan v tednu. V letu 2016 omenjenega javnega dela ni 
dobila in je bila knjižnica bistveno manj odprta za uporabnike kot v preteklih dveh letih. 
Drugi večji razlog za upad izposoje gradiva v letu 2016 pa je, da bila krajevna knjižnica na 
Rečici ob Savinji zaradi prenove zaprta od  avgusta do konca leta. 
 
Število prireditev za otroke  
in mladino: 
- ure pravljic 
- obiski skupin OŠ in vrtcev 
- Rastem s knjigo 
- Knjižnično – muzejski MEGA KVIZ 
- Počitniške pravljične delavnice v 
Muzejski zbirki 
- Igrane predstave za otroke 

2014 
 
83 ur 
35 skupin 
136 otrok 
72 rešitev 
79 otrok 
 
 
118 otrok 
 

2015 
 
100 ur 
33 skupin 
142 otrok 
83 rešitev 
25 otrok 
 
125 otrok 

2016 
 
89 ur 
14 skupin 
140 otrok 
200 rešitev 
 82 otrok 
 
200 otrok 



 
 
 
Število 
prireditev za odrasle 

2014 2015 2016 

Literarni večeri 23 29 25 
Predavanja 7 9 8 
Razstave 9 6 6 
Druge prireditve 3 1 2 
 
Število in opis prireditev za odrasle: 
 
Leto 2014: 
Literarni večeri in predstavitve knjig 
- Predstavitev knjige Obešanje zmajeve glave  avtorja Petra Zupanca 
- Predstavitev knjige Kako je EFT spremenil moje življenje – Adil Huselja 
- O ptičji ženitvi, pripovedovalski festival (sodelovanje s KD Solčava, Centrom Rinka, 
KUK Potovke) 
- Podelitev 9. bralne značke za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki z Andrejem 
Rozmanom - Rozo 
- Predstavitev knjige Numerologija avtorice Romane Pogorelčnik 
- Domoljubni večer z Igorjem Pirkovičem - predstavitev pesniške zbirke Slovenska 
pesem 
- Predstavitev knjige [psi] 
- Literarno srečanje mladih literarnih ustvarjalcev Besedičica 
- Predstavitev pesniškega prvenca slepega pesnika Sebastjana Kamenika 
- Srečanje s pisateljem Tonetom Partljičem 
- 6 literarnih večerov gornjegrajskega bralnega kluba v Knjižnici Gornji Grad; 
- 6 literarnih večerov nazarskega bralnega kluba za starejše z naslovom Pogovori o 
knjigah, pogovori o življenju 
 
Bralna značka 
Pripravili smo podelitev priznanj 9. bralne značke za odrasle. Na zaključno prireditev smo 
povabili slovenskega pisatelja in gledališčnika Andreja Rozmana - Rozo, ki je z literarno-
gledališkim nastopom predstavil svoje dramatizirane pesmi.  
 
 Domoznanska  in druga predavanja 
1. Barbara Fužir: kulturno- potopisno predavanje Slovenščina pod Andi 
2. Predstavitev filma Plastik fantastik (sodelovanje s Savinjskim gozdarskim društvom 
Nazarje) 
3. Pogovor s evropsko poslanko Tanjo Fajon  
4. Predavanje Nare Petroviča Kako vpeljati zdravo pamet v družbo in odnose? 
(sodelovanje s    Savinjskim gozdarskim društvom Nazarje in Zavodom za gozdove Slovenije, 
OE Nazarje) 
5. Zabavna urica s Kosmatimi smrčki  
6. Aleksander Videčnik:  Spomin na 1. svetovno vojno  
7. Aleksander Videčnik: Rudolf Maister - Vojanov, general, pesnik in slikar 
8. Tomaž Petek: potopisno predavanje Lepa Himalaja  

 

 



 Slikarske in fotografske razstave 
1. Fotografska spominska razstava 10-letnica Sadjarskega društva in 80-letnica smrti 
Franca Praprotnika  
2. Kiparska razstava Ciril Cesar- kipar in oblikovalec 
3. Slikarska in kiparska razstava Portreti v sodelovanju s Kulturnim društvom likovnih 
ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline – GAL 
4. Slikarska in kiparska razstava Slike in skulpture Romana Makaroviča 
5. Razstava volnenih ilustracij avtorice Špele Orešnik v sodelovanju s Centrom Rinka 
6. Dokumentarna razstava Ko bo svoboda zasijala v sodelovanju z Združenjem borcev 
za vrednote NOB Mozirje in Muzejem novejše zgodovine Celje 
7. Razstava izdelkov iz lesa Drevesa dosežejo svoj smisel v izdelkih v sodelovanju 
Šolskim centrom Slovenj Gradec 
8. Slikarska razstava 20. slikarski študijski dnevi Ex tempore Mozirski gaj 2014 v 
sodelovanju s KD Jurij 
9. Razstava izdelkov Društva upokojencev Mozirje v sodelovanju z Društvom 
upokojencev Mozirje 
 
 
Leto 2015: 
Literarni večeri in predstavitve knjig 
- Predstavitev knjige Preko modrega planeta in pogovor z avtorjem Matevžem 
Lenarčičem 
- Predstavitev knjige Pax Putina in pogovor z avtorjem Andrejem Stoparjem 
- Predstavitev knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače in pogovor z avtorico Mileno 
Miklavčič 
- Predstavitev knjige Obvladovanje stresa za telebane z Adilom Huseljo 
- Predstavitev literarnega prvenca KUD-a STOPin JE  Bele stopinje 1 v Knjižnici 
Gornji Grad in Knjižnici Mozirje 
- Predstavitev knjige Poljub življenja avtorja Mirka Zamernika 
- Podelitev priznaj 10. bralne značke za odrasle in predstavitev knjige Cavazza ter 
pogovor z avtorico Vesno Milek 
- Predstavitev knjige Laykaufova vojna kronika Mozirja avtorja Aleksandra 
Videčnika 
- Predstavitev knjige Potniki na ladji norcev in pogovor z avtorjem Antonom 
Komatom 
- Literarno srečanje mladih literarnih ustvarjalcev Besedičica 
- Predstavitev knjige Slovenske gore v objektivu letnih časov in pogovor z avtorico 
Marjeto Keršič Svetel 
- 6 literarnih srečanj gornjegrajskega bralnega kluba v Knjižnici Gornji Grad; 
- 6 literarnih srečanj nazarskega bralnega kluba Pogovori o knjigah, pogovori o 
življenju 
- 5 literarnih srečanj rečiškega bralnega kluba Druženje ob knjigi 
Bralna značka 
Pripravili smo podelitev priznanj 10. bralne značke za odrasle, na zaključno prireditev smo 
povabili slovensko pisateljico in novinarko Vesno Milek  ter priznanega slovenskega 
gledališkega in filmskega igralca Borisa Cavazzo. Priznanja je prejelo 109 bralcev. 
 
 
 
 



 Domoznanska  in druga predavanja 
1Aleksander Videčnik: Žiga Laykauf, mozirski kronist, pesnik in publicist 
2. Aleksander Videčnik:  Staro Mozirje – taborna cerkev sv. Jurija, kostnica in 
sirotišnica 
3. Aleksander Videčnik: Od požarnikov do gasilcev 
4. Aleksander Videčnik in PGD Mozirje: Zgodovina razvoja gasilstva v Mozirju in 
Večer odprtih vrat Prostovoljnega  gasilskega društva Mozirje 
5. Rok Novak: potopisno predavanje Japonska – prijazna dežela 
6. Tatjana Šuha, Hospic Velenje: Umreti doma je vrednota 
7. Jakica Kristovski: predavanje o osebnostni rasti  Kako živeti in ne le preživeti? 
8. Dr. Borut Vrščaj: poljudnoznanstveno predavanje Tla v našem okolju 
9. Dr. Marta Svetina Veder: poljudnoznanstveno predavanje Skrivnosti vode   
  
 
 Likovne in slikarske razstave 
1. Pregledna razstava slik, grafik in skulptur Gorana Horvata 
2. Pregledna razstava slikarja Jožeta Krambergerja 
3. Likovna razstava Srečnolonice avtorice Danijele Lončar 
4. Razstava poljudnoznanstvenih ilustracij akademskega slikarja Žarka Vrezca 
5. Razstava izdelkov članov društva Sožitje Zornje Savinjske doline  
6. Slikarska razstava 21. slikarski študijski dnevi Ex tempore Mozirski gaj 2015 v 
sodelovanju s KD Jurij 
 
Druge prireditve 
1. Odprtje novih prostorov Knjižnice Nazarje 
2. Zaključno srečanje udeležencev treh literarnih bralnih klubov za odrasle (nazarski, 
gornjegrajski in rečiški) z obiskom Centra Rinka v Solčavi. 
 
 
Leto 2016: 
Literarni večeri in predstavitve knjig:  
- Predstavitev knjige Naročje spirale avtorice Slavice Tesovnik 
- Predstavitev knjige Osama. Robinzon avtorja Andreja Groegla 
- Zaključna prireditev 11. bralne značke za odrasle in literarni večer s Ferijem 
Lainščkom 
- Predstavitev knjige Intervjuji avtorja Marka Jenšterleta 
- Predstavitev knjige Zablode postsocializma avtorice Vesne Vuk Godina 
- Predstavitev knjige Milan Kučan, prvi predsednik avtorja Boža Repeta 
- Predstavitev zbornika območnega združenja veteranov Priče in pričevanja 
- 7 literarnih srečanj gornjegrajskega bralnega kluba v Knjižnici Gornji Grad; 
- 4  literarna srečanja nazarskega bralnega kluba Pogovori o knjigah, pogovori o  
 življenju; 
- 7 literarnih srečanj rečiškega bralnega kluba Druženje ob knjigi 
 
Bralna značka 
Pripravili smo podelitev priznanj 11. bralne značke za odrasle, na zaključno prireditev smo 
povabili slovenskega pisatelja Ferija Lainščka. Priznanja je prejelo 126 bralcev. 
  
 
 



 Domoznanska  in druga predavanja 
1. Aleksander Videčnik: Mozirski loden in tkalstvo 
2. Aleksander Videčnik:  Obrtništvo končno združeno 
3. Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Mozirje, Savinjske novice: predstavitev 
digitaliziranega arhiva Savinjskih novic 
4. Osrednja knjižnica Celje in  Osrednja knjižnica Mozirje : predavanje in 
dokumentarna razstava o Vladimirju Levstiku  
5. Borut Stojilković: potopisno predavanje Avstralija 
6. Damjan Jevšnik: potopisno predavanje Nova Zelandija 
7. Mario Žibret: predavanje Bolečine v križu, kolkih, kolenih – vzrok, posledica in 
rešitev 
8. dr. Marta Svetina Veder: poljudnoznanstveno predavanje Človek kot energetsko bitje 
  
 
 Slikarske in druge razstave: 
 
1. Slikarska razstava Simpozij Zaplana 2015 
2. 7. sadjarska razstava in slikarska razstava Jožeta Krambergerja 
3. Slikarska razstava Dana Kodermac- slike 
4. Slikarska razstava 22. slikarski študijski dnevi  Ex tempore Mozirski gaj 2016 v 
sodelovanju s KD Jurij Mozirje 
5. Dokumentarna razstava Vse barve čokolade v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Celje 
6. Razstava izdelkov članov Društva upokojencev Mozirje 
 
Druge prireditve 
 
1. Recital kitaristov Jerneja Vivoda in Jana Brodnjaka 
2. Zaključno srečanje udeležencev bralnih klubov z obiskom Flosarske zbirke na 
Ljubnem 
 
 
Izpolnjevanje pogojev glede na Pravilnik za izvajanje knjižnične službe kot javne 
službe: 
 
Vsebina Pravilnik Doseženo stanje 

2016 
Indeks 

Knjižnična zbirka 3,7 enote/preb. 
(59.607 enot) 

97.614 enot 163 

Letni  
prirast gradiva 

200 enot/1000 preb. 
(3.222 enot) 

3.761 enot 116 

Razmerje med gradivom za  
mladino : odrasli 

30 : 70 25 : 75  

Razmerje med strokovnim gradivom 
in leposlovjem 

60 : 40 54 : 46  

Strok. delavci 9,30 6 64 
Odprtost – število ur 113 (vse enote knjižnice ) 91 80 
 
 
  



5. Opis stanja prostorov in opreme z vidika nujnosti prenove oz. 
izboljšave s podrobnejšimi podatki:  
 
Stanje prostorov v obstoječi knjižnici je dokaj slabo, prostori so zastareli in dotrajani, tudi del 
opreme ni več primeren za obseg predvidenih storitev knjižnice.  
 
Zaradi tega je potrebno knjižnico preseliti v nove, večje in sodobnejše prostore.  
 
Opis stanja 
Knjižnica Mozirje se nahaja v Kulturnem domu Mozirje v središču kraja.  Stavba je bila 
dokončana takoj po 2. svetovni vojni, kjer so svoje prostore pridobili večnamenska dvorana 
(prireditve, kino), Zgornjesavinjska godba na pihala, Sklad za kulturne dejavnosti, Kulturno 
društvo Mozirje ter knjižnica z domoznanskim oddelkom. 
Knjižnica Mozirje ima v lokalni skupnosti, kot tudi v celotni Zgornji Savinjski dolini, velik 
kulturni pomen. Je namreč edini profesionalno organiziran javni zavod na področju kulture, ki 
daje poleg  knjižnične dejavnosti velik poudarek tudi prireditvam širšega pomena, kot so 
prirejanje literarnih večerov, razstav, pogovorov, predavanj ipd.  Občina Mozirje, kjer se 
nahaja osrednja knjižnica, šteje 4.062  prebivalcev, gravitacijsko območje Zgornje Savinjske 
doline in okoliških občin pa šteje preko 18.000 prebivalcev. 
Knjižnico v Mozirju uporablja kar 67%   obiskovalcev, članov in uporabnikov iz vseh krajev 
doline.  Samo 33% uporabnikov uporablja svoje krajevne knjižnice. Vzrok za to je prav 
gotovo manj številčna  knjižnična zbirka v ostalih krajevnih knjižnicah, pa tudi čas odprtosti 
za uporabnike je skromnejši. 
Osrednja knjižnica ima svoje prostore v pritličju kulturnega doma v velikosti 540m2. Na tej 
površini so urejeni naslednji prostori:  oddelek za odrasle, mladinski oddelek s pravljičnim 
kotičkom, igroteka – izposoja igrač na dom, skupna čitalnica za mlade in odrasle, računalniški 
kotiček,  pisarna uprave, prostor za obdelavo gradiva, skladišče (arhiv) in  domoznanska 
čitalnica. 
 
 
II. Splošna načela načrtovanja prostorov 
           stanje in vzroki za novo načrtovanje 
 
a) Velikost knjižnice 
Pri načrtovanju nove knjižnice njeno velikost  pogojujejo predvsem število prebivalcev na 
področju, število enot knjižničnega gradiva in vloga knjižnice na področju. 
 
Knjižnica Mozirje je bila ustanovljena za celotno Zgornjo Savinjsko dolino ter širše z okoli 
18.000  prebivalci in z mrežo 7 krajevnih knjižnic. Zato je pomemben javni zavod s področja 
kulture tudi za širše področje, tako na področju knjige, kot tudi organizacije prireditev ob 
različnih obletnicah z lokalnega področja ipd. 
Knjižnična zbirka, ki se danes nahaja v osrednji knjižnici,  šteje 61.299 enot, v vseh ostalih 
krajevnih knjižnicah pa 36.315 enot, z upoštevanjem nakupa in odpisa gradiv v letu 2016. 
 
b) Lokacija knjižnice 
Lokacija knjižnice je primarnega pomena, ki mora omogočati enostaven dostop do vseh 
knjižničnih prostorov. Knjižnica Mozirje kot osrednja knjižica sicer ni v središču 
gravitacijskega področja, zato pa leži na izhodišču v Zgornjo Savinjsko dolino, kjer je še vrsta 
drugih inštitucij, ki so pomembne za vse prebivalce doline: Upravna enota Mozirje, 
Zdravstveni dom in dežurna služba, večji trgovski centri z bogato ponudbo.  Današnja 



lokacija knjižnice je v kulturnem domu Mozirje, okoli  katerega je okolica prostorsko 
omejena,  prizidek k obstoječi stavbi pa je onemogočen.  Ob knjižnici je premalo parkirnih 
prostorov,  zato bi bilo nujno poiskati  novo lokacijo, ki bo zadoščala za naslednje obdobje in 
kjer bo možno urediti zadostno število parkirnih prostorov.  
Mimo Kulturnega doma teče glavna mozirska ulica z gostim lokalnim prometom. Ob tej ulici 
je urejenih nekaj parkirnih prostorov, ni pa urejen pločnik za pešce, zato  je dostop do 
knjižnice neprimeren predvsem za otroke in njihove starše.  
 
Nova lokacija se načrtuje v stavbi trgovskega centra v samem središču kraja, kjer je v 
neposredni bližini tudi pošta, zdravstveni dom, cerkev, Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani, 
naselje večstanovanjskih in individualnih hiš. Nova lokacija je pomembno tudi zato, ker bo  
knjižnica v veliko pomoč pri  ohranitvi  življenja v ožjem trškem jedru. Zaradi novih 
trgovskih centrov  se zadrževanje  prebivalcev seli na obrobje kraja.  
Do prostorov v novi zgradbi bo možen dostop z glavne ulice in iz trgovskega centra v pritličju 
zgradbe ali pa iz na novo urejenih parkirišč oziroma iz bližnjega naselja. 
V prostoru bo urejeno osebno dvigalo, kar je zelo pomembno in potrebno  predvsem za 
otroke, mlade starše in osebe z motnjami v gibanju. 
 
c) Knjižnična dejavnost v skupnem objektu 
Ker bo nova lokacija knjižnice v objektu, kjer je v spodnji etaži  urejen trgovski center,  
knjižnica pa bo v drugi in tretji etaži, bodo prostori in vhodi  ločeni eni od drugega. 
 
d) Prostor za uporabnike in za izposojo 
Knjižnica bo imela skupen vhod za obiskovalce in zaposlene. Obe etaži bosta povezani z 
dvigalom in stopnicami. Novi prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev knjižničnega 
gradiva, za uporabnike in za zaposlene. 
 
 Prostori današnje knjižnice merijo vsega skupaj 540m2, zato je utesnjenost velika, kar je 
razvidno tudi s priloženih fotografij.   
 
Pomanjkanje prostora se čuti predvsem pri: 
- postavitvi knjižnih regalov, kjer so razmaki med regali na nekaterih mestih široki le 
od 80 in 90 cm, kar je za normalen dostop do gradiva resnično premalo. Zaradi pomanjkanja 
števila polic smo v preteklih letih regale dodajali in s tem stiskali prehodne in komunikacijske 
poti med njimi; 



             
- postavitvi računalniškega kotička, kjer so uporabnikom na voljo 4 osebni 
računalniki. Postavljeni so na komaj 5m2 – normativ za 1 opremljeno računalniško mesto pa 
je 2,5m2. 
4 računalniška mesta so za našo knjižnico premalo, zato načrtujemo vsaj 8 mest, kolikor jih  
rabimo za kakovostne predstavitve knjižnice in njene dejavnosti za organizirane skupine 
obiskov osnovnošolcev in vsakodnevno nudenje pomoči za računalniško  znanje – predvsem 
starejšim uporabnikom in članom knjižnice; 

 
- postavitvi čitalnice – danes imamo  čitalnico za odrasle, za mlade in otroke združene 
na enem prostoru  s samo osmimi sedeži. Naročenih imamo okoli 120 naslovov časnikov in 
časopisov, zato se jih večina izposodi na dom, ker uporabniki nimajo dovolj prostora za 
prebiranje le-teh v knjižnici. 
Vsaj enkrat letno povabimo v knjižnico vse skupine sedmošolcev iz vseh krajev našega 
področja k ogledu  osrednje knjižnice, ki se vsekakor razlikuje od njihovih krajevnih knjižnic. 
Če bi bili prostorski pogoji bolje zagotovljeni (kar je povezano tudi s kadrovsko 
podhranjenostjo strokovnih delavcev), bi lahko v knjižnici že danes izvajali  dodatne vsebine, 
tako z osnovnošolci, kot tudi z otroci iz vrtca.  Dejavnosti vsako leto znova planiramo z 
letnimi plani, ne moremo pa jih izvesti. 
Eno od  čitalniških miz so zelo pogosto primorani uporabljati tudi strokovni delavci za 
opremo  in pripravo knjižničnega gradiva za izposojo ter za pripravo na ure pravljic z 
ustvarjalnimi delavnicami.  
Celotna čitalnica z 8 čitalniškimi sedeži je postavljena na površini 8x2,5 m; 



 
- v otroškem oddelku, kjer ni več prostih regalov za postavitev slikanic in igrač, ki jih 
izposojamo na dom.  
Velika utesnjenost se kaže pri izvedbi ur pravljic, ki jih izvajamo enkrat tedensko in jih 
obiskuje povprečno po 15 otrok. Nekateri starši želijo na svoje otroke počakati v knjižnici 
(nekateri v otroškem oddelku, nekateri v čitalnici), kar gnečo vsekakor podvoji. 
V  otroškem oddelku sprejemamo tudi skupine otrok iz vrtcev in prve ter druge triade 
osnovnih šol, katerim po vsaki predstavitvi  knjižnice in njene  dejavnosti  preberemo tudi 
zgodbico ali pravljico. Ker skupinam ne moremo nuditi ustreznega prostora in garderob, se 
velikokrat zgodi, da knjižničarka obišče posamezno skupino kar v vrtcu; 

 
- pri komunikacijskih poteh knjižnice, ki so zelo utesnjene. Prostor pri 
izposojevalnem pultu je na eni strani  dobesedno v čitalnici  in na drugi strani v 
računalniškem kotičku, zato uporabniki in člani knjižnice nimajo dovolj prostora in zasebnosti 
za prijazno in primerno opravljeno izposojo in  vračilo knjižničnega gradiva ter za iskanje 
različnih informacij. 
Pri vhodu v knjižnico sprejemamo skupine otrok (n.pr.: projekt Rastem s knjigo), kar se 
dogaja na komunikacijski poti med vhodom, izposojevalnem pultu in dostopom med knjižne 
regale;  



 
- za uporabo glasbenega in filmskega gradiva nimamo posebnega dodatnega prostora, 
zato v knjižnici obiskovalci ne morejo uporabljati te vrste gradiva.  Vse si morajo izposoditi 
na dom; 
- referenčnem gradivu, ki je postavljeno na osmih metrih  polic, brez možnosti 
uporabe v knjižnici. Uporabniki lahko to gradivo  pregledajo v časopisni čitalnici, saj si ga na 
dom ni mogoče izposoditi.  
Referenčno gradivo zajema priročnike, kot so slovarji, enciklopedije, leksikoni in nekaj 
domoznanskega gradiva. Pri teh policah je postavljen tudi fotokopirni stroj. 

       
 
e) Prostor za gradivo 
- kot smo napisali v zgornjem poglavju pri prostorih za uporabnike in izposojo, je ta 
prostor premajhen za primerno postavitev gradiva. 
Prostor za skladišče in arhiv je v spodnji etaži knjižnice (kletni prostori),brez dvigala, zato je 
težje dostopen. Prostor je  brez prezračevanja s povečano vlago, kar za gradivo in dokumente 
nikakor ni primerno. 
 
f) Drugi prostori 
- knjižnica nima, kot priporočajo standardi za splošne knjižnice, ločenega študijskega 
prostora, 
- knjižnica nima prostora, ki bi bil primeren za izobraževanje uporabnikov, 
- knjižnica ima ločen prostor za postavitev komunikacijskih naprav, ki smo ga lahko 
ogradili v okviru referenčne zbirke, 
- knjižnica nima ločene sejne sobe, 
- knjižnica nima garderobe za obiskovalce, zaposleni imajo vsak svojo garderobno 
omarico, 
- knjižnica nima prostora za tehnična in manipulativna opravila (npr. ovijanje in oprema 
knjig), zato se večina teh del opravi v čitalnici knjižnice,  
- knjižnica za svoje prireditve uporablja prostor galerije, ki je v spodnji (kletni) etaži, 



- knjižnica ima majhen prostor za obdelavo gradiva, kjer  je bilo možno urediti le  eno 
delovno mesto, 
- knjižnica ima prostor za pisarno direktorja, kjer pa svoje delo opravlja tudi delavec 
računovodskega servisa, ki vodi finančno-računovodsko delo, 
- knjižnica ima primerne sanitarije za zaposlene in za uporabnike. 
 
g) Oprema 
- knjižnica nima opreme za varovanje gradiva, 
- knjižnica ima ustrezne materiale  za ustrezno postavitev, zaščito in enostavnejša 
popravila knjižničnega gradiva, 
- knjižnica ima fotokopirni stroj in ustrezno aparaturo za digitalno posredovanje 
gradiva, 
- knjižnica ima računalniško in komunikacijsko opremo za dostop do elektronskih virov 
na internetu. 
 
 
h) Knjižnična oprema 
- Knjižnica ima knjižne regale (dvojne in enostranske), kjer je možna nastavitev višine 
polic. Del regalov  je bil narejen  v letu 1979, del pa ob povečanju površine knjižnice leta 
1982. Regale je bilo potrebno ob vzdrževanju prostorov (menjava podov, prestavljanje 
regalov zaradi nezadostnega števila metrov polic ipd.) večkrat prestavljati, razstavljati in 
sestavljati.  Vsi knjižni regali so narejeni iz ivernih plošč; 
- knjižnica nima posebnih elementov (brskalnikov) za postavitev glasbenega in 
filmskega gradiva; 
- periodični tisk je postavljen v posebnih omarah z dvižnim pokrovom, kamor se 
postavijo  najnovejše številke; 
- knjižica nima naprave za avtomatsko vračanje gradiva in tudi ne knjigomata, kjer bi 
bilo možno časovno neomejeno vračanje oziroma izposoja gradiva; 
- knjižnica nima posebne opreme za uporabo gradiva za vizualno, slušno in fizično  
ovirane posameznike. 

            
i) Tehnična oprema 
- Knjižnica ima ustrezen barvni fotokopirni stroj ter tiskalnike in skener; 



-  knjižnica ima ustrezno računalniško in komunikacijsko opremo, ki smo kupili tudi s 
pomočjo javnih razpisov Ministrstva za kulturo za nakup IKT opreme ter posameznih občin 
na našem območju; 
- v knjižnici nimamo ustrezne opreme, kot so televizijski sprejemnik, DVD  
predvajalnik, kamera ipd. 
 
j) Povezovanje knjižnic 
Kljub prostorskim in kadrovskim težavam se knjižnica uspešno vključuje in je aktivni član v 
knjižnično informacijskem sistemu, v sistemu vzajemne katalogizacije (en strokovni delavec 
ima opravljen izpit za kreiranje novih zapisov - licenco, kar je nujno  potrebno tudi za 
ureditev domoznanske zbirke) ter v sistemu medknjižnične izposoje.  
 
 
6. Opis količinskih učinkov investicije s podrobnejšimi podatki:  
  
• pokritje potreb preko 18.000 prebivalcev doline in širše 5 dni v tednu, skupaj  najmanj 
45 ur na teden  
• nova funkcionalno zasnovana osrednja splošna knjižnica na več kot 1.156 m2, z 
možnostjo uporabe seminarske sobe in dvorane; 
• zaposlitev 3 dodatnih bibliotekarjev in drugega osebja; 
• 4.500 aktivnih članov, kar predstavlja 25 % prebivalstva cele doline; 
• 93.000 obiskovalcev letno zaradi izposoje na dom; 
• izkoriščenost knjižnice (št. letnih obiskovalcev/št. izposojenega gradiva na leto) 
presega povprečje RS in znaša 48% na letnem nivoju; 
• 225 prireditev za otroke in odrasle na leto (ure pravljic, knjižne razstave in knjižne 
uganke, delavnice za otroke in mladino, likovne in fotografske razstave, računalniške 
delavnice, literarni večeri za odrasle in predstavitve avtorjev za otroke in mladino). 
 
opis Izračun po 

standardu za 
knj. Mozirje 

Današnje 
stanje Doseganje 

standarda 
3 mesta za upor.knj.gr. 48 8 16,67% 
0,5 mesta za upor.glasb.gr. 8 0 0,00% 
0,5 mesta za upor.video gr. 8 0 0,00% 
1 mesto za internet/1.000 preb. 16 (kot 

osrednja knj.)  
4 

25,00% 
Za postavitev zbirke:      
1000 knjig / 15m2 919 474 51,58% 
1000 enot referenčnega gr.=10m2 10 5 50,00% 
Postavitev 100 nasl. revij 29,5 13 44,07% 
Postavitev 1000 enot AV gradiva=10m2 6 2 33,33% 
Postavitev 1000 enot video=10m2 (imamo 
2380 enot) 

24 5 
20,83% 

Posebnega prireditvenega prostora nimamo, 120 5 0,00% 
Uporabljamo ga v souporabi z galerijo (80 
sedežev rabimo) na 1 sedež/1,5m2  
Računalniška mesta-1mesto/2,5m2 20m2 5m2 za 4 

mesta 
25,00% 

rabimo 8 mest (kot krajevna knj.)  



Domoznanska zbirka   22  
Vstopno varovano območje z informacijami 2 0 0,00% 
Delovno mesto za delavca v izposoji 16 14 87,50% 
Zaposleni –strokovni delavci (vsi 
knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) 

9 6 
66,67% 

POVPREČJE   30,05% 
 
 
 
7. Opis kakovostnih učinkov investicije (od 30 do 120 tipkanih vrstic)  
 
Knjižnica Mozirje je osrednji prostor za knjižničarsko dejavnost v celotni Zgornjesavinjski 
dolini in širše. Ob relativno majhni lokalni ponudbi kulturnih infrastrukturnih objektov je 
njena vloga še toliko večja. Zato je edinstvenega pomena za Mozirje in celotno območje 
Zgornjesavinjske doline, da se okrepi njena vloga.  
 
1. Vpliv na kulturno življenje demografske skupine otroci, mladina in študenti 
 
Mozirje ima veliko zaledje mlajše demografske skupine, ki gravitira skozi ožje območje 
Mozirja, kjer se nahaja nova knjižnica. Ta demografska skupina je poglaviten tržni segment 
uporabnikov knjižnice.  
 
2. Vpliv na raznovrstnost prireditev 
 
Večja prostorska kapaciteta omogoča večjo raznovrstnost ponudbe knjižnice, saj bo mogoče 
prirejati številnejše prireditev. Povečali bomo obseg prireditev, od že obstoječih literarnih 
večerov do izobraževalnih delavnic in različnih razstav.  
 
3. Vpliv na likovno in avdiovizualno umetnost 
 
Rdeča nit razstav in instalacij iz polja likovnih in avdiovizualnih umetnosti bo še vedno 
vezana na domoznanstvo, poleg tega pa tudi na reagiranje na aktualne družbene probleme in 
iskanje povezovanja s širšim občinstvom. 
 
4. Vpliv na kulturno vzgojo mladih 
 
Predšolskim otrokom bomo v ustreznem in primerno večjem prostoru lahko omogočili  
kakovostno izvajanje ur pravljic in ustvarjalnih delavnic, skupinam osnovnošolskih otrok, ki 
obiskujejo knjižnico, pa predstavitev bibliopedagoške dejavnosti. Poleg dodatnih knjižnih 
gradiv za mlade bomo izvajali tudi otroške predstave. 
 
5. Vpliv na izobraževanje 
 
Poleg prireditev za mladino in odrasle bomo ponujali tudi številne dogodke, ki bodo 
namenjeni izobraževanju starejših in vseživljenjskemu učenju. Z ustreznim številom  
zaposlenih strokovnih delavcev in s primerno komunikacijsko opremo bomo za uporabnike 
izvajali redna izobraževanja o informacijski pismenosti, ki so se v digitalni dobi  izkazala kot 
nujno potrebna 
 



6. Vpliv na povečanje spektra obiskovalcev 
 
Pritegniti želimo različne starostne, socialne in estetsko-umetniško orientirane ciljne skupine 
obiskovalcev knjižnice s posebnim poudarkom na potencialnih obiskovalcih, ki doslej v 
knjižnico še niso zahajali. 
 
7. Vpliv na vertikalno interakcijo kulture z okoljem 
 
Povečati želimo kulturni, umetniški, izobraževalni in marketinški doseg knjižnice. 
 
8. Vpliv na spodbujane  in promocijo izvajalcev kulturnih vsebin 
 
Ponuditi želimo prireditvene prostore različnim ustvarjalcem, jih umestiti v celoten 
programski koncept in jim s tem zagotoviti primerno promocijo, tehnično in logistično 
podporo ter publiko. 
 

8. Tehnično  poročilo 
 
Investitor: 
Investitor OBČINA MOZIRJE predlaga  ureditev novih prostorov za OSREDNJO 
KNJIŽNICO MOZIRJE  v prostorih Trgovine MERKATOR v centru Mozirja. V ta namen je 
potrebno odkupiti prostore v prvi etaži (delno cca 500 m2) in celotne prostore mansarde (cca 
570 m2 brutto). 
Osnovne tehnične rešitve: 
Dostop v knjižnico bo preko obstoječega steklenega stopnišča z dvigalom do prve etaže, kjer 
bo glavni vhod v knjižnico. Obstoječe dvigalo je potrebno predelati tako, da bo dostop vanj za 
obiskovalce in invalide tudi na vmesnem podestu. To pomeni, da se izvedejo obojestranska 
vrata in podaljšek podesta. Dostop v mansardo pa bo potrebno izvesti nov, ker osrednje 
komunikacijsko jedro s stopniščem in dvigalom ostaja trgovini za transport blaga in osebja. 
Za novo stopnišče se uporabi že obstoječa gradbena odprtina v stropu prve etaže, ki se samo v 
ožjem delu razširi za 21cm na 270 cm. Tu se izvede novo stopnišče v L obliki z dvigalom za 
invalide v stekleni izvedbi. Strojnica bo bočno, ker ne smemo posegati v ploščo pod 
dvigalom. To je tudi edini statično zahtevnejši poseg v objekt, vsi ostali so adaptacijskega 
značaja. 
Potrebne spremembe so razvidne iz priloženih tlorisov (grafični del) : 

- tloris in 3D nove opreme ( funkcionalna analiza prostorov ) 
 
PREDVIDENI   POSEGI : 
1 - FASADA 
Posegi na zunanjosti objekta so: možne manjše spremembe zaradi menjave strešne kritine in 
dodatne izolacije strehe, ki pa se bo vršila v obsegu obstoječe konstrukcije; izvedba novih 
strešnih oken, menjava oken v mansardi in fiksne zasteklitve v čitalnici I. etaže. Na 
zastekljeni steni zunanjega stopnišča se v medetaži izvede preboj za knjigomat. 
2 - RUŠITVENI  POSEGI 
Projekt je pripravljen tako, da je v objektu čim-manj večjih posegov. Stene, ki jih je potrebno 
odstraniti, niso nosilne in so razvidne iz tlorisa obstoječega stanja. V sanitarnih prostorih se v 
nosilni steni izvedejo samo novi prehodi.  
 
 



3 - NOVE  POZIDAVE 
Novi zidovi se izvedejo po priloženem tlorisu. Vsi zidovi so v KNAUF izvedbi, debeline 12 
do 15 cm. Določene stene v mansardi so zastekljene od tal do stropa, konstrukcija je ALU 
kovinski okvirji z zasteklitvijo in enakimi steklenimi vrati. V sanitarijah in čajnih kuhinjah so 
nove stene iz vodoodpornih mavčnih plošč. V teh prostorih so stene do višine 200cm 
obložene z novo keramiko, v čajni kuhinji pa je potrebno steno nad delovnim pultom (pas 60 
cm na višini 83 cm od tal) zaščititi s keramičnimi ploščicami. Novi zidovi so razvidni iz barv 
v tlorisih. V arhivu se predvidi protipožarna predelna stena. 
4 - VRATA 
Vrata v sanitarnih prostorih so klasična lesena vrata z nadsvetlobo; vratna krila so polna in iz 
laminata. Ostala vrata so ALU steklena vrata, prav tako z nadsvetlobo. Vrata v dvorano imajo 
tudi stransko zasteklitev.  
Dvokrilna vrata v prvi etaži proti prostorom trgovine se izvedejo nova, kovinska, 
protipožarna. Enako so kovinska in protipožarna nova enojna vrata v arhivu. 
5 - OKNA 
V prvi etaži se zamenja veliko fiksno stekleno okno 11,60x3, 2m kot fiksna steklena stena z 
nadsvetlobami na ventus. V mansardi se zamenjajo vsa obstoječa okna, delno kot fiksne 
zasteklitve, delno na odpiranje. Izvede se tudi 18 novih strešnih oken dim. cca 70/130cm. 
6 - PRENOVE TLAKOV 
Obstoječi tlaki v celoti ostajajo. Po gradbenih posegih se bodo obstoječa tla prekrila z novimi 
PVC-TARKET oblogami. V sanitarijah se izvede nova talna keramika. 
8 - STROPOVI 
Obstoječi stropovi so armstrong izvedbe in se naj ohranijo kolikor se da. Spremembe in 
obnove so odvisne od potrebnih instalacijskih posegov. Pri odpiranju stropa naj se ohrani 
čimveč obstoječih plošč in svetil.  
9 - INSTALACIJE 
Vse instalacije je potrebno projektirati na novo, v skladu s predpisi za novo vsebino prostorov 
in ločeno od instalacij trgovine.  
Obstoječe ogravanje je potrebno prilagoditi novim prostorom; grelna telesa ostajajo na 
zunanjih stenah pod okni, po potrebi se dodajajo tudi v notranjosti. Po izračunih strojnikov je 
potrebno dodati nova grelna telesa.  
Elektro-instalacije je prav tako potrebno projektirati v sodelovanju s projektantom opreme. Za 
potrebe knjižnice se v arhivu izvede komunikacijska omara in od nje razvod instalacij po vseh 
prostorih knjižnice. Glavni parapetni kanali naj bodo na zunanjih stenah, kjer so regali, naj 
gredo nad stropom. Po projektu opreme je potrebno pripraviti vse priključke na računalniško 
in internet-mrežo (tudi v vseh kotičkih, kjer so sedežna mesta). 
V dvorani je potrebno predvideti ozvočenje prostora in stropne naprave za video projekcijo 
preko grafoskopa, računalnikov ali videa z vsemi potrebnimi priključki.  
Razpored in število vgradnih svetil se določi glede na potrebo osvetlitve in razpored opreme, 
čemur je treba prilagoditi tudi lokacijo stikal,  parapetnih kanalov in izpustov.  
Vodovod in kanalizacija se izvedeta po projektu novih sanitarnih prostorov. V I. etaži se 
obstoječi sanitarni prostori razširijo, potrebno je izvesti dodatne priključke in odtoke. V 
mansardi pa se vsi priključki izvedejo na novo. Wc in čajna kuhinja osebja se priključujeta 
vertikalno na obstoječe odtoke v etaži pod njimi, ki se lokacijsko pokrivajo. WC prostori za 
obiskovalce pa so na novi lokaciji, tako da je potrebno odtoke speljati pod stropom do 
obstoječih sanitarij I. etaže. Pri tem je potreben preboj skozi nosilce stropa. 
V čajnih kuhinjah se izvedejo priključki za vodo in odtok, instalacije za kuhalno ploščo, 
mikrovalovno pečico, aparate in hladilnik.  
Predvideti je treba tudi potrebne priključke za avtomate za tople napitke in vodo. 
 



10 - OPREMA 
Projekt opreme je idejno že priložen, se bo pa natančno dopolnil še z detajli in prostorskimi 
skicami. 
11 - POTRJEVANJE MATERIALOV, OBDELAV, BARV… 
Izbor materialov in barv pred vgradnjo obvezno potrdi projektant opreme. 
 

9. Financiranje 
 

 
 
 
 
Pripravili: 
 
Petra Širko 
 
Ivo Glušič 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
 
ZADEVA: Utemeljitev reševanja prostorske problematike KD Godbe 
Zgornje Savinjske doline 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Godba Zgornje Savinjske doline, ki v dolini predstavlja pomemben, predvsem pa tudi uspešen 
člen kulturnega mozaika ne samo Mozirja, temveč celotne doline, je na Občino Mozirje 
naslovila dopis, v katerem občino seznanja  s prostorsko problematiko s katero se srečuje. 

Znano je, da je godba v svojem 41. letnem delovanju, predvsem pa v zadnjem obdobju prerasla 
v kvaliteten orkester, kar dokazuje s številnimi nastopi in vidnimi osvojenimi nagradami na 
srečanjih in tekmovanjih. 

Godba ima sicer urejene prostore v podstrešju kulturnega doma, kar pa pomeni kar nekaj težav 
pri selitvi večjih glasbil po ozkih stopnicah, nepremostljivo težavo pa predstavlja premajhen 
prostor, zato se je godba med pripravami na tekmovanja primorana organizirati na drug način, 
to je dogovarjati se in iskati primerne prostore za izvajanje vaj. Največkrat je to oder kulturnega 
doma, ki pa ga koristijo tudi druga društva, tako, da je potrebno medsebojno prilagajanje 
terminov vaj in vnovične postavitve vadbenega prostora. V letu 2016, je v izogib tovrstnim 
težavam Občina Mozirje godbi začasno odstopila prostor podružnične OŠ Lepa Njiva. 

Občinska uprava je skupaj z godbeniki iskala primerno, predvsem pa trajno rešitev. 

Glede na že zatečeno stanje je bilo ugotovljeno, da bi bila mogoča rešitev s prizidkom 
kulturnega doma na mestu, kjer se sedaj nahaja mladinski oddelek knjižnice v smeri parkirišča 
(proti Konfinšeku). Potrebna širina znaša dva parkirna mesta na spodnjem delu parkirišča. 

Velikost prizidka bi bila cca.50m2. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Ker projektne dokumentacije še ni ni mogoče podati točne stroškovne ocene. Lahko 
podamo približno gradbeno oceno, to je 1400 EUR/m2, kar znaša skupaj cca. 70.000 EUR 

Obstoj godbe, ki uspešno deluje ima v prostoru širši pomen. 

 

Financiranje: 

 
Pripravil: 

Jaka Vačovnik 



 
 

 
 



 
 
 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00  1/2017 
Datum:  9.6. 2017 
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
 
ZADEVA: IZGRADNJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA OBJEKTA (TIC) 
 
PRAVNA PODLAGA:  2 in 3.točka 7.člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007) 
 
PREDLAGATELJ: ŽUPAN 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

Pri umeščanju krožišča GAJ, ki je v teku, se je pri Trafo postaji pridobil prazen prostor, ki ima 
izjemno atraktivno lokacijo. 

Ker gre za izjemno lokacijo, in se je hkrati pokazala možnost pridobitve sredstev na razpisu, 
ocenjujemo, da je to enkratna priložnost za izgradnjo TIC. Občina, ki se je v svojih razvojnih 
vizijah opredelila kot razvojno turistično naravnana, tak objekt vsekakor potrebuje. 

Ker je zadeva finančno vezana na razpis LAS, moramo za uspešno prijavo pridobiti gradbeno 
dovoljenje do sredine meseca junija.  

V ta namen je v teku izdelava projektne dokumentacije in priprava vlog za pridobitev vseh 
potrebnih soglasij za gradnjo. 

V prilogi je idejna zasnova in umestitev objekta. 

 

Tematiko je obravnaval odbor za malo gospodarstvo in turizem in predlagal, da se s 
projektom nadaljuje. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Vrednost sofinanciranja iz razpisa ocenjujemo na cca. 90.000 EUR. V primeru, da bo objekt 
stal več, se bo razlika krila iz lastnih sredstev. 

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja z izvedbo vseh aktivnosti za izgradnjo objekta 
TIC na predvideni lokaciji pri Krožišču "GAJ" Mozirje. 

 

 
 
Priloga: 

- Skica umestitve TIC                                                                 Pripravil: Jaka Vačovnik 
- IDZ TIC Mozirje- osnovni načrti 
 
 
 

 









 
 
 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00__/2017 
Datum:  9. 6. 2017 
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
 
ZADEVA: UREDITEV KROŽIŠČA GAJ 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010), 10.točka 7.člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 
11/2007) 

 
PREDLAGATELJ: ŽUPAN 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

V sklopu izgradnje krožišča GAJ, ki je v teku, in ga financirata Ministrstvo za infrastrukturo in 
Občina, ima lokalna skupnost pristojnost ureditve sredinskega kroga krožišča. V ta namen sta 
se občina Mozirje in upravljalec Gaja (EHD GAJ) dogovorila, da bo krožišče uredil EHD Gaj.  

EHD Gaj je pridobil načrt ureditve krožišča, ki sta ga izdelali mag. kraj.arh. Alenka Polutnik in 
Alenka Padežnik, uni.dipl.inž.kraj.arh. 
 

Tematiko je obravnaval Odbor za turizem in se je z predlaganimi rešitvami strinjal. 
 

V prilogi je Elaborat ureditve z načrtom krožišča 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Del stroškov, vezanih na ureditev krožišča (infrastruktura in gradbena dela) bo vezan na 
izgradnjo krožišča in ta potrebna infrastruktura se bo zgradila v sklopu krožišča. Dejanski 
stroški bodo znani po izvedbi, ker gre za specifična dela, ki se tudi sproti definirajo 

 

Predlog sklepa: 

 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s predlagano rešitvijo ureditve krožišča "GAJ" 
Mozirje. 

 

 
Priloga: 

- Elaborat ureditve 
 
 
 
Pripravil: Jaka Vačovnik 
  

 
 
 




















