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– v točki a) na koncu desete alineje pika nadomesti s 
podpičjem in za njo dodata novi enajsta in dvanajsta alineja, 
ki se glasita:

»– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in 
drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdra-
vstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;

– povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi in 
socialnovarstvenimi, vzgojnoizobraževalnimi in drugimi zavodi, 
podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izva-
janje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.«;

– za točko č) doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne 

za njegovo delovanje in so v skladu z njegovimi strokovnimi in 
poslovnimi interesi.«.

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se v skladu 

z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standar-
dne klasifikacije dejavnosti:

– I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
– J 58.110 Izdajanje knjig
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190 Drugo založništvo
– J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah  

in programih
– J 62.030 Upravljanje računalniških naprav  

in sistemov
– J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo  

in računalniškimi storitvami povezane 
dejavnosti

– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti

– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih  
ali najetih nepremičnin

– M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno 
svetovanje

– M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost  
na področju biotehnologije

– M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost  
na drugih področjih naravoslovja  
in tehnologije

– M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– N 77.330 Dajanje pisarniške opreme  

in računalniških naprav v najem  
in zakup

– N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav  
in opredmetenih sredstev v najem  
in zakup

– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov  
in druge posamične pisarniške 
dejavnosti

– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena 

dejavnost
– Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična 

zdravstvena dejavnost
– Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve 

za starejše in invalidne osebe
– Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno 

varstva brez nastanitve
– S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj«.

3. člen
V četrtem odstavku 9. člena in četrtem odstavku 10. člena 

se besedi »univerzitetno izobrazbo« nadomestita z besedilom 
»najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi, 

visokošolsko univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali 
najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja)«.

4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(vodilni delavci)

Zavod ima lahko enega ali več vodilnih delavcev za po-
samezno področje. Vodilni delavci za posamezno področje se 
določijo v statutu zavoda.

Vodilni delavci se imenujejo na podlagi neposrednega 
povabila direktorja zavoda ali javnega razpisa. Mandat vodilnih 
delavcev je vezan na mandat direktorja zavoda.

Vodilne delavce imenuje in razrešuje direktor.
Pogoje za imenovanje, podrobnejša določila o postopku 

in načinu imenovanja ter razloge za razrešitev vodilnih delav-
cev se uredi v statutu zavoda.«

5. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za delo zavoda, s katerimi upravlja zavod, so 

razen premoženja zavoda, še:
– sredstva iz proračuna in druga sredstva ustanovitelja;
– sredstva po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije in drugimi zavarovalnicami oziroma zavaro-
valnimi organizacijami;

– sredstva po pogodbi z Ministrstvom za zdravje RS za 
naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz proračuna;

– sredstva iz proračuna RS;
– sredstva, pridobljena s prodajo storitev na trgu;
– sredstva iz raziskovalnih projektov;
– sredstva EU;
– donacije, sponzorska sredstva in darila;
– druga sredstva.«.

6. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda z določbami 

tega odloka v roku 60 dni po njegovi uveljavitvi.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 170-3/2019-8
Ljubljana, dne 8. julija 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2246. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti 
za starše

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 
– odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 6. seji 8. 7. 2019 sprejel
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S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše

1. člen
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: 

Vrtec Andersen, Rašiška ulica 7, Ljubljana; Vrtec Ciciban, Šar-
hova ulica 29, Ljubljana; Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, 
Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Lju-
bljana; Vrtec Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Vrtec Jarše, 
Rožičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 
Ljubljana; Vrtec Kolezija, Pod bukvami 11, Ljubljana; Vrtec Le-
dina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana; Vrtec Miškolin, Novo Polje, 
cesta VI/1, Ljubljana; Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 
Ljubljana; Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec 
Najdihojca, Gorazdova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona Župan-
čiča, Parmska cesta 41, Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova 
ulica 6, Ljubljana; Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, 
Ljubljana; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vr-
tec Trnovo, Kolezijska ulica 11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova 
cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, Ljublja-
na; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški 
gaj, Reška ulica 31, Ljubljana; Vrtec Zelena jama, Zvezna 
ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vrtec), znašajo mesečno 
na otroka v eurih:
Dnevni programi: Cena v eurih
Prvo starostno obdobje 576
Drugo starostno obdobje 418
Kombinirani oddelki 446
Oddelki 3–4 letnih otrok 439
Razvojni oddelek 1.174

2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnev-

nih programov vrtcev iz prejšnjega člena, znašajo 44 eurov 
mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se 
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši 
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža 
ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim 
dnem.

3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo 
otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na obmo-
čju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da 
plačajo:

a) v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih 
oddelkih v:

– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižje plačilo 
od plačila za svoj dohodkovni razred in

– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižje 
plačilo za svoj dohodkovni razred,

b) v programu drugega starostnega obdobja v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 15 % nižje plačilo 

od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 % nižje 

plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
c) v kombiniranih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 13 % nižje plačilo 

od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižje 

plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
d) v oddelkih 3–4 letnih otrok v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 11,5 % nižje plačilo 

od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 8,5 % nižje 

plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.

4. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in so 
razporejeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda ter ima-
jo otroka vključenega v javni vrtec, se ob predložitvi dokazil o 
reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža 
plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 
6. dohodkovnega razreda.

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

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige 
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju 
Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo 
stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,

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

čila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

5. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo 
otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine 
Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo 
ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.

6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in se jim 
plačilo sofinancira iz državnega proračuna, dodatna znižanja 
iz 3., 4. ali 5. člena tega sklepa ne pripadajo.

7. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšol-
ske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo za-
radi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 
30. septembra tekočega leta. Starši so jo dolžni vrtcu pisno 
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti 
otroka iz vrtca.

Starši otrok iz prejšnjega odstavka lahko izven termina 
iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, 
na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, uveljavijo zdravstveno 
rezervacijo. Starši so dolžni vlogo za koriščenje zdravstve-
ne rezervacije predložiti v obravnavo vrtcu najkasneje v roku 
sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti 
otroka v vrtcu.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za namen iz prvega in 
drugega odstavka tega člena za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega 
se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega pro-
računa.

Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določene-
ga dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj 
iz 3. in 5. člena tega sklepa.

8. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšol-
ske vzgoje, zagotovila javnemu vrtcu sredstva za plačilo 
celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki 
nastane zaradi določitve vseh dodatnih ugodnosti za starše 
po tem sklepu.
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9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 57/12).

10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati s 1. septembrom 2019.

Št. 6020-21/2019-28
Ljubljana, dne 8. julija 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2247. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote 
urejanja prostora ŠI-390

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 6. seji 8. 7. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja 

prostora ŠI-390

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nana-

ša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 
1739 Zgornja Šiška: 794/5, 794/6, 794/16 in se po določilih 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Lju-
bljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 
22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 
– DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična 
razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadalj-
njem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja 
prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ŠI-390 z namensko rabo 
CDd (območja centralnih dejavnosti brez stanovanj).

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega 
pogoja, določenega v urbanističnih pogojih za EUP ŠI-390 v 
Prilogi 1 OPN MOL ID – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 
(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora, po katerem je 
od nadzidav objektov v območju dopustna samo nadzidava 
nižjega dela hotelskega objekta za 2 etaži (do P+5), in sicer 
tako, da se dopusti nadzidava nižjega dela hotelskega objekta 
za 2 etaži (do P+6).

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

začne veljati osmi dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1169

Št. 35040-4/2019-55
Ljubljana, dne 8. julija 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

LOG - DRAGOMER

2248. Odlok o spremembah Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Log - Dragomer

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odloč-
ba US RS) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 
4. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o postopku in merilih  
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Log - Dragomer  
(Uradni list RS, št. 72/17 – ZNORG)

I.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 5. člena, tako, da 

se beseda »pravilnika« v 1. vrstici zamenja z besedo »odloka«.

II.
Besedilo druge alineje drugega odstavka 5. člena se 

zamenja z naslednjim besedilom:
»– izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 

30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj 30 ur (razen v pro-
gramih, pri katerih je z merili določen manjši obseg).«

Št. 671-5/2019
Dragomer, dne 19. junija 2019

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

2249. Odredba za postavitev naprav za umirjanje 
prometa na Poti na Plešivico v Občini Log - 
Dragomer

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 5. člena Odloka o prometni uredi-
tvi v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 15/09, 37/15) 
je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 4. redni seji dne 
19. 6. 2019 sprejel

O D R E D B O
za postavitev naprav za umirjanje prometa  

na Poti na Plešivico v Občini Log - Dragomer

1. člen
Na Poti na Plešivico se dovoli postavitev 2 naprav za 

umirjanje prometa (hitrostne ovire na cestišču).

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-10/2015
Dragomer, dne 19. junija 2019

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik


