OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 52 DNE 1. 8. 2009
Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS UPB 1, št. 51/2006), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS UPB 1, št.
113/2005), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS UPB 1, št. 3/
2007), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007) ter 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1,
47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 20. redni seji dne 06.07.2009
sprejel

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v občini Gornja Radgona

javnega obveščanja, telefona ali preko sredstev javnega alarmiranja.
Delodajalec je dolžan delavcu iz 1. odstavka tega člena omogočiti sodelovanje pri
izvajanju nalog pri zaščiti in reševanju in delavca zaradi sodelovanja v aktivnostih zaščite
in reševanja ne sme odpustiti ali premestiti na druga dela in naloge. Delavec ne sme
biti materialno oškodovan zaradi sodelovanja v zaščiti in reševanju.
Določila 1. in 2. odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti
z dela zaradi usposabljanja in vaj.
Delodajalec ima pravico do refundacije stroškov v skladu z zakonom.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z dajanjem materialnih sredstev
za potrebe izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.

1. člen
Ta odlok ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred
naravnimi in drugimi nesrečami s ciljem preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in
drugih posledic teh nesreč v občini Gornja Radgona.

III. PRISTOJNOSTI OBČINE
7. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem
zaščite, reševanja in pomoči na osnovi veljavne zakonodaje.
V občinski pristojnosti je:
–
urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem
Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in odlokom
in zakoni,
financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
–
spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih
nevarnostih,
2. člen
–
zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
Radgona (v nadaljevanju: občina) so:
–
načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih
–
izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
nesreč,
–
organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
preprečevanje naravnih in drugih nesreč,
–
organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju
obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje
občine,
napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,
–
določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite
izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik
–
zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in
pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč,
drugih nesreč,
samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu :
–
določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
osebna in vzajemna zaščita),
–
usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s
aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
sosednjimi občinami in državo,
odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
–
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic
reševanje in pomoč,
naravnih in drugih nesreč,
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih –
določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in
pogojev za življenje,
pomoč v občini,
ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
–
mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu
druge naloge v skladu z zakonodajo.
z veljavno zakonodajo.
3. člen
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z
Zaščita, reševanje in pomoč v občini se izvaja v skladu z načeli varstva pred naravnimi drugimi občinami ter lahko z njimi v ta namen združuje sredstva in oblikujejo skupne
in drugimi nesrečami, ki jih določa zakon.
službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV

IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

4. člen
Programiranje
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v
občini, dajati materialna sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se
8. člen
usposabljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Občina sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki
ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi
Kdor sodeluje v zaščiti in reševanju mu pripadajo pravice in ima dolžnosti, ki izhajajo iz nesrečami.
zakona.
9. člen
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini določa cilje, politiko in
5. člen
strategijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in opredeljuje obseg dejavnosti
Pripadnik Civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno opravlja naloge v zaščiti in reševanju na tem področju, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna in iz drugih
je lahko pozvan k izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko sredstev javnih sredstev.
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Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja program dela za
področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kateri je sestavni del proračuna. Evakuacijo odredi župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite občine.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela občinska uprava skupaj
z občinskim štabom civilne zaščite.
Na območjih, kjer je odrejena evakuacija, se morajo prebivalci preseliti v določen kraj
v času in na način, kot je to določeno z načrti zaščite in reševanja oziroma z odločitvijo
Načrtovanje
pristojnega organa.
10. člen
Preselitev prebivalcev v drugo občino ne sme vplivati na poslabšanje njihovega pravnega
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem statusa.
stanju mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.
Ocene ogroženosti za območje občine izdela občinska uprava.
Občina, na območje katere so prebivalci evakuirani, krije stroške v zvezi z njihovo
nastanitvijo in oskrbo ter izobraževanjem, s tem, da ji daje nadomestilo stroškov država
11. člen
oziroma tista občina, iz katere so evakuirani, v obsegu, kot bi jih krili, če do evakuacije
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju se ne bi prišlo.
načrtuje z načrti zaščite in reševanja.
18. člen
Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za
Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
preprečitev nesreč ali zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih Občina je dolžna v skladu zakonom zagotoviti zatočišče in nujno oskrbo prebivalcem,
pogojev za življenje ob nesreči.
ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in
ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
12. člen
Načrte zaščite in reševanja v občini izdela občinska uprava ali izbrani pogodbeni Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš
izvajalec.
začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka,
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki morajo izdelati če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
načrte zaščite in reševanja.
19. člen
Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reševanja predstaviti javnosti.
Radiološka, kemijska in biološka zaščita
Načrte zaščite in reševanja sprejme župan.
Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno
zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja, drugih sredstev za
13. člen
množično uničevanje ter pred posledicami nesreč z nevarnimi snovmi.
Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob spremembi nevarnosti ali spremembi
razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni javni oskrbi z vodo, proizvodnji,
nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob nesrečah.
prometu in skladiščenju živil, zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi ter varstvu
in izobraževanju otrok, morajo zagotoviti zaščitna sredstva in izvajati predpisane ukrepe
V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
za radiološko, kemijsko in biološko zaščito.
14. člen
20. člen
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se izvaja kot enoten sistem v katerega so
Zaklanjanje
vključeni centri za obveščanje, enote in sile zaščite in reševanje, občani, gospodarske Zaklanjanje prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se organizira z gradnjo
družbe in zavodi in vsi, ki razpolagajo s podatki pomembnimi za zaščito, reševanje in zaklonišč, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov in drugimi
pomoč. Vse podatke pomembne za zaščito, reševanje in pomoč so vsi, ki z njimi prilagoditvami obstoječih primernih prostorov.
razpolagajo, dolžni sporočiti Regijskemu centru za obveščanje Murska Sobota.
Gradnja, vzdrževanje in uporaba zaklonišč se financira v skladu z določili zakona.
VI. ZAŠČITNI UKREPI
21. člen
15. člen
Zaščita kulturne dediščine
Zaščitni ukrepi, ki se izvajajo v občini so:
Občina v sodelovanju z lastniki in upravljalci kulturne dediščine izvede priprave in izvaja
–
prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi,
ukrepe za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov
–
evakuacija,
naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino.
–
sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev,
–
radiološka, kemijska in biološka zaščita,
VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
–
zaklanjanje,
–
zaščita kulturne dediščine.
22. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev
16. člen
posledic naravnih nesreč na njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi občina in
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se uveljavljajo pri načrtovanju lahko, če se izkaže potreba, v ta namen ustanovi svetovalno službo.
in urejanju prostora ter naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo
oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, Prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
reševanje in pomoč.
ter državljani morajo zagotoviti sredstva in opremo za osebno in skupno zaščito kot to
določi Vlada Republike Slovenije.
Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu
ter skladiščenju, proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov
VIII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
ter energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
1. Naloge in organizacija
17. člen
23. člen
Evakuacija
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega:
Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, če ni mogoče z drugimi ukrepi prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
zagotoviti njihove varnosti.
pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
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prvo veterinarsko pomoč,
gašenje in reševanje ob požarih,
reševanje iz ruševin,
reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih
nesrečah na rekah in jezerih,
reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
reševanje na vodi in iz vode,
izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega,
kemičnega ali biološkega orožja in sredstev za množično uničevanje ter ob
nesrečah z nevarnimi snovmi,
iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,
reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega
nasilja,
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
24. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih
organizacij,
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
enote in službe Civilne zaščite,
policija in Slovenska vojska v skladu z zakonom.
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Na podlagi pogodb iz 2. odstavka tega člena lahko občina za vzdrževanje potrebne
pripravljenosti za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči gospodarskim družbam,
zavodom in drugim organizacijam ter društvom in nevladnim organizacijam zagotavlja
brezplačno zaščitno in reševalno opremo ter orodja, ki jih le ti morajo vzdrževati,
odsvojijo pa jo lahko le zaradi nadomestitve z novo opremo.
28. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne
zaščite, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z izvajalci iz 25.
in 26. člena tega odloka ali so njihove zmogljivosti nezadostne glede na načrte zaščite
in reševanja, in sicer:
–
tehnično reševalna enota,
–
enota za uporabo zaklonišč,
–
služba za podporo,
–
druge enote in službe glede na ocene ogroženosti.
Občina organizira enote in službe iz prvega odstavka tega člena v skladu s Pravilnikom
o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.
Ne glede na 1. odstavek tega člena se v skladu z načrti zaščite in reševanja ter ocenami
ogroženosti za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko
organizirajo stalne ali začasne strokovne skupine, komisije za ocenjevanje škode in
druge strokovne naloge. S člani strokovnih skupin in komisij župan sklene pogodbo o
medsebojnih obveznostih.

25. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij
opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi sklepa Po potrebi občina organizira še informacijski center in logistični center v skladu z uredbo.
župana in pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
29. člen
V primeru iz prejšnjega odstavka župan določi zlasti:
Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na ogroženih in prizadetih
–
vsebino, obseg in način opravljanja nalog oziroma javne službe,
območjih zagotavlja policija.
–
začetek izvajanja nalog oziroma javne službe,
–
finančna sredstva, ki jih zagotavlja lokalna skupnost za opravljanje nalog
2. Aktiviranje
oziroma javne službe,
–
finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice v primeru poškodbe
30. člen
pri delu in poklicne bolezni v skladu z zakonom,
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali
–
nadzor nad opravljanjem nalog oziroma javne službe.
drugi nesreči odloča poveljnik Civilne zaščite občine.
Obseg in način opravljanja nalog oziroma javne službe se določita v skladu z merili za
organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč, ki jih določi vlada.

3. Vodenje sil

31. člen
Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
Kadar se ugotovi, da enote, službe ali druge operativne sestave društva ali druge se organizira in izvaja kot enoten sistem.
nevladne organizacije iz prvega odstavka tega člena ne opravljajo nalog oziroma javne
službe v skladu s predpisi in odločitvijo župana, ji ta določi rok za odpravo Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljnik Civilne zaščite občine, štab Civilne
pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se ji opravljanje nalog zaščite občine, poverjeniki za Civilno zaščito in poveljniki oziroma vodje enot, služb in
oziroma javne službe omeji ali odpove.
drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč.
Ne glede na določbe tega člena lahko pri zaščiti, reševanju in pomoči prostovoljno Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne
sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
opremo.
Vsak poveljnik oziroma vodja mora imeti namestnika, če tega ni, pooblasti osebo, ki ga
26. člen
nadomešča.
Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je gasilska javna služba.
Vsak poveljnik oziroma vodja mora vedeti, kdo mu je nadrejen in podrejen.
Izvajanje gasilske javne službe je urejeno s posebnim odlokom.
Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo
27. člen
dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči župan določi
gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre
32. člen
in sredstva.
Enote, službe in druge operativne sestave društev ter drugih nevladnih organizacij
oziroma gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti,
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije določijo svojo organiziranost za reševanju in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke ter predpisi.
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih
delavcev ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali druge operativne sestave,
oziroma če je aktivirana Civilna zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami
Občina zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki jih določi poveljnika Civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.
za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za
sodelovanje pri opravljanju nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno
33. člen
dejavnost. Z izvajalci župan podpiše pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so, da:
pomoči.
preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje
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in
-

in pomoč,
vodi in usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,
skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in
pomoč,
daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito,
reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo posledic naravnih
drugih nesreč,
predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite,
sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami
javno predstavi načrte zaščite in reševanja
daje predloge za priznanja in zahvale s področja zaščite in reševanja.

-
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pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in
drugih nesreč
vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih
nesreč;
skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih
zaščitnih ukrepih
imenuje odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse,
sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
podeljuje priznanja in nagrade za dosežke na področju zaščite in reševanja v
občini.

Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
Poveljnik Civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij pri izvajanju zaščite, nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine, Občinski štab Civilne zaščite
in poverjenike Civilne zaščite.
reševanja in pomoči določi vodjo intervencije.
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu Poverjeniki Civilne zaščite iz prejšnjega odstavka tega člena so za svoje delo odgovorni
poveljniku Civilne zaščite občine. Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo
poveljniku za Civilno zaščito.
odgovoren županu, regijskemu poveljniku Civilne zaščite za Pomurje pa za uresničevanje
Poverjeniki civilne zaščite, ki jih imenuje občina, so odgovorni poveljniku civilne zaščite usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme
občine. Poveljniki Civilne zaščite in poverjeniki Civilne zaščite v podjetju, zavodu ali regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.
drugi organizaciji so za svoje delo odgovorni organu upravljanja.
38. člen
Poveljnik civilne zaščite občine ali vodja intervencije
34. člen
Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči potrebna pomoč v Poveljnik Civilne zaščite občine ali vodja intervencije ima pravico in dolžnost, da med
silah in sredstvih iz sosednje občine, lahko poveljnik Civilne zaščite občine ali vodja vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na
intervencije zaprosi za takšno pomoč. Za pomoč zaprosi preko Regijskega centra za kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi:
–
umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
obveščanje Murska Sobota.
–
vstop v stanovanje,
–
uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
4. Priznanja in nagrade
–
odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo;
–
uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma
35. člen
potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini podeljujejo
–
obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri reševanju v skladu z
priznanja in nagrade za:
njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje,
–
prispevke pri preprečevanju nevarnosti,
–
uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
–
prispevke pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
–
uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega
–
hrabra dejanja,
materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za
–
izume in inovacije,
zagotovitev osnovnih pogojev za življenje,
–
dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu,
–
porušitev objekta oziroma posek drevja.
–
dosežke pri izobraževanju in usposabljanju,
–
življenjsko delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne zaščite občine ali vodja
intervencije odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti
Priznanja iz prejšnjega odstavka predpisuje župan.
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno
potrebno.
IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE
36. člen
Občinski svet občine
Občinski svet občine:
določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na
predlog župana,
sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
sprejme letni načrt varstva pred požarom,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
37. člen
Župan
Župan:
skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
določa in predlaga občinskemu svetu v sprejem program in letne načrte varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
sprejme načrte zaščite, reševanja in pomoči,
določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč,
imenuje poveljnika Civilne zaščite občine, namestnika poveljnika Civilne zaščite
ter štab Civilne zaščite za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in

Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so neposredno ogrožena njihova
življenja zaradi požara, eksplozije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler
nevarnost ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.
Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije lahko med vodenjem zaščite, reševanja
in pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih
in drugih del gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima občina
sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite in reševanja v
skladu s tem odlokom. Če take gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni,
je pa izvedba del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, živali ali okolja oziroma
zaradi odvrnitve neposredne ogroženosti, poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije
lahko izvedbo takih del odredi tisti fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno opremo ali
zmogljivosti za izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, če razmere to
onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi pisno, takoj ko je to mogoče. V odredbi
se določita zlasti vrsta in obseg del, ki jih je treba opraviti.
O odločitvah poveljnika Civilne zaščite ali vodje intervencije po tem členu se praviloma
vodi delovodnik, pri čemer se za odločitve, ki so povezane z večjimi finančnimi
posledicami, izdajajo pisne odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba
izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo poveljnik Civilne zaščite občine ali vodja
intervencije lahko v nujnih primerih odredi tudi lastnikom ali uporabnikom stanovanjskih
in drugih nastanitvenih objektov, da začasno sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler
o tem ne odloči župan.
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povzročajo naravne in druge nesreče na področju njihove dejavnosti
uveljavljati zaščitne ukrepe za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje
Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči so dela, potrebna za izvajanje –
posledic naravnih in drugih nesreč na področju njihove dejavnosti,
nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena.
izvajati priprave za hitro in učinkovito reševanje in odpravljanje posledic
O zagotovitvi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči –
naravnih in drugih nesreč na področju njihove dejavnosti
ob naravnih in drugih nesrečah odloča župan.
–
pripraviti dokumente o izvajanju aktiviranja in ukrepanja ob posameznih
nesrečah ter pregled sil in sredstev za izvajanje reševanja, pomoči in
39. člen
zaščitnih ukrepov
Štab civilne zaščite
zagotavljati stalno dosegljivost v javnih službah in pripravljenost za
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog –
aktiviranje
zaščite, reševanja in pomoči poveljniku civilne zaščite občine se organizira Občinski
–
usklajevati izvedbo zaščitnih ukrepov in aktivnosti za zaščito, reševanje in
štab Civilne zaščite.
pomoč z županom in poveljnikom civilne zaščite občine ter pri izvajanju
zaščitnih ukrepov in aktivnosti
Štabi Civilne zaščite so:
–
usklajevati svoje priprave in dokumente z občinsko upravo.
–
Občinski štab Civilne zaščite,
–
štabi Civilne zaščite gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij.
43. člen
Ocenjevanje škode
Delo štaba vodi Poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi odsotnosti pa njegov
namestnik. Občinski štab Civilne zaščite ima določeno število članov, ki se imenujejo Škodo ob naravnih in drugih nesrečah po metodologiji, določeni s podzakonskimi
iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo predpisi, na območju občine ocenjujejo komisije, ki jih imenuje župan izmed
strokovnjakov po posameznih področjih.
pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
40. člen
Poverjeniki civilne zaščite
44. člen
V občini se imenujejo ulični poverjeniki Civilne zaščite za mesto Gornja Radgona in
Občina organizira usposabljanje občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje
vaški poverjeniki za naselja v občini.
zaščitnih ukrepov kot neobvezne oblike usposabljanja.
Poverjeniki za Civilno zaščito se imenujejo tudi v večjih stanovanjskih stavbah,
45. člen
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. Predlagajo in imenujejo jih
upravljalci in lastniki stavb ter vodstva v gospodarskih družbah, zavodih in drugih Občina izvaja uvajalno in temeljno usposabljanje ter dopolnilno usposabljanje
pripadnikov enot in služb Civilne zaščite v skladu z letnim načrtom usposabljanja enot
organizacijah
in služb Civilne zaščite, ki ga sprejme Občinski štab za Civilno zaščito občine in v
Poverjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev skladu s programi uvajalnega in temeljnega ter dopolnilnega usposabljanja pripadnikov
ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem enot in služb Civilne zaščite.
okolju.
V skladu s programi morajo usposabljanje izvajati tudi izvajalci nalog zaščite, reševanja
in pomoči po pogodbi.
41. člen
Občinska uprava
XI. FINANCIRANJE
Občinska uprava občine opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami:
46. člen
–
izdela predlog načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in letne
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
programe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s
iz proračuna občine,
štabom Civilne zaščite občine;
iz proračuna Republike Slovenije,
–
skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in
iz zavarovalnin,
alarmiranja;
iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
–
izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje
iz prostovoljnih prispevkov,
zaščite, reševanja in pomoči
iz drugih virov.
–
usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite;
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
–
izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju s poveljnikom
Civilne zaščite občine;
46. člen
–
zagotavlja pogoje za organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih
enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč Organizacijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini je potrebno s tem
ter
zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite občine, Odlokom uskladiti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
Štaba Civilne
zaščite občine ter drugih organov, ki so namenjeni
47. člen
izvajanju zaščite in
reševanja v občini
–
spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 58/95).
reševanje in pomoč;
–
pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposabljanje
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
za zaščito, reševanje in pomoč
– lokalni časopis Prepih.
Občinska uprava občine skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč v
občini v skladu z oceno ogroženosti, načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje Številka: 007-16/2008
Datum: 07.07.2009
in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.
42. člen
Izvajalci javne službe v občini
Izvajalci javne službe in javni zavodi v občini so dolžni v okviru opravljanja svoje redne RADGONA
dejavnosti:
–
proučevati in spremljati nevarnost nastanka in možnih posledic, ki jih lahko l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA
Anton KAMPUŠ,
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Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, UPB-1 št. 51/2006), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS,UPB 1, št. 3/2007), 2. in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, UPB-1, št.
113/2005) Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007) ter 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in
47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 20. redni seji dne 06.07.2009
sprejel

ODLOK
o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona
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oddaljenost ustrezne gasilske enote;
c) za gozdove:
površina in vrsta gozdov;
d) za vodne površine:
velikost in vrsta vodnih površin.
Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot se morajo upoštevati merila Vlade
Republike Slovenije za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
7. člen
Organizacija gasilstva v občini se določi na podlagi meril iz prejšnjega člena in v skladu
z načrtom varstva pred požarom občine.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja naloge, organizacijo in status gasilstva v občini Gornja Radgona (v
nadaljevanju: občina).
2. člen
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje
zagotavlja občina.

8. člen
Gasilske enote prostovoljnih gasilski društev opravljajo javno gasilsko službo skladno
s tem odlokom. Za opravljanje javne gasilske službe mora gasilska enote skleniti
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z občino. S pogodbo se določijo
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju javne gasilske službe.

Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko določi le gasilska enota, ki je
članica Gasilske zveze Gornja Radgona. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe
Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in je za ogrožene sopodpiše tudi Gasilska zveza Gornja Radgona.
in prizadete uporabnike ob nesreči brezplačna.
V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se določi zlasti:
obseg in način opravljanja javne gasilske službe,
3. člen
začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe,
Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred organizacijo javne gasilske službe
požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
drugih nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev. Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilstva.
Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot
Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost.
na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva
pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
II. NOSILCI IN NALOGE
4. člen
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in
delovanje gasilstva.
Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:
redno delovanje gasilskih enot,
gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje
in alarmiranje,
vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva,
iz prvega odstavka 3. člena tega odloka,
opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih
društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne gasilske službe,
zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov,
zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz
delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih zakon določa za operativne gasilce, ter
sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene
dejavnosti.
V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se lahko, na podlagi odločitve
župana in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, vključi tudi industrijska gasilska
enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri
taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe,
organizirane v skladu z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot.

9. člen
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev
opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko
službo v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom
III. GASILSKE ENOTE
ni določeno drugače. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu
bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne
5. člen
Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na območje delovanja pa teritorialne in prireditve.
industrijske.
10. člen
Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe. Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v
občini se ustanovi gasilsko poveljstvo občine, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih
gasilskih enot na območju občine. Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo
6. člen
občine in večje gasilske intervencije. Gasilski poveljnik občine je član štaba Civilne
Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot:
zaščite občine.
a) za naselja so:
število prebivalcev,
11. člen
tip naselja glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene,
Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti
oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti;
predmet izvršbe ali stečaja.
b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije so:
požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa,
Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ob prenehanju
število zaposlenih,
prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo,
površina in razmejitev objektov,
Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko prostovoljnih gasilskih društev.
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prevzame občina.

-

Gasilsko zaščitno in reševalno opremo prostovoljnega industrijskega gasilskega
društva, ki je prenehalo delovati, prednostno lahko prevzame občina, proti plačilu
dejanske vrednosti te opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, v kateri
je društvo delovalo, če je ta financirala nabavo te opreme.

-

Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja gasilske zveze odtujiti
gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, namenjenih za opravljanje nalog
gasilstva, razen če župan ne odloči drugače.

18. člen
Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo
plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med usposabljanjem na podlagi poziva
pristojnega organa občine. Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.

12. člen
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v
skladu s tem odlokom in pod pogoji iz 8. člena tega odloka, župan o tem opozori
prostovoljno gasilsko društvo ter gasilsko zvezo in določi rok, v katerem mora
prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo
ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe
ustrezno omeji ali odvzame.
13. člen
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu:
prostovoljni gasilec), je oseba, ki:
je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani
izpit za prostovoljnega gasilca;
ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in
je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe;
ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in
premoženje;
je star od 18 do 63 let - moški oziroma 18 do 55 let - ženske.
14. člen
Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo občani prostovoljno gasilsko
društvo, ki opravlja predvsem naslednje naloge:
preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih ter ob naravnih in drugih
nesrečah;
vzgojo gasilske mladine;
pomoč občanom na področju varstva pred požarom;
druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
15. člen
Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s sklepom župana in pogodbo o
opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega
in operativnega dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na
območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena oziroma na katerem
opravlja.
Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih gasilcev,
določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko
zaščitno in reševalno opremo ter orodišče.
Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska
zveza Slovenije ter prostovoljna gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena
z evidenco Uprave RS za zaščito in reševanje.
16. člen
V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot ter načrtom varstva pred požarom ustanovi poklicno jedro s poklicnimi
gasilci kot sestavni del prostovoljne gasilske enote IV.kategorije. Pred ustanovitvijo
poklicnega jedra mora prostovoljno gasilsko društvo pridobiti soglasje župana. Poklicno
jedro iz prvega odstavka tega člena se lahko organizirajo tudi pri gasilski zvezi, če
tako odločijo člani gasilske zveze in občina.
17. člen
Poveljnik prostovoljne gasilske enote organizira in vodi strokovno delo enote.
Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi med intervencijo;

organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in kondicijsko
pripravljenost pripadnikov enote;
skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih
namestnikov so določene s pravili Gasilske zveze Slovenije.

Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci pravico do brezplačne prehrane.
Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju, delodajalec
ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
19. člen
Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem
poškoduje ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih
o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu
in poklicne bolezni.
Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada
nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka
v višini 100 % povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem
mesecu pred nastankom poškodbe.
Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec
poškodoval, prijavi pa se gasilski zvezi.
Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil
življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
enkratne denarne pomoči
povračila stroškov prevoza in pogreba
otrok s statusom dijaka oziroma študenta do vključno 26 leta starosti do
občinske štipendije.
Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem
poškoduje brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %,
ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.
Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme biti manjša od 12 povprečnih
plač zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.
Gasilska organizacija mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer
smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo,
nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
20. člen
Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 18. člena
tega odloka ter prispevke in stroške iz 19. člena tega odloka.
Način pokrivanja obveznosti iz 1. odstavka tega člena se določi v pogodbi o opravljanju
javne gasilske službe.
21. člen
Občina lahko pooblasti gospodarsko družbo, zavod in drugo organizacijo, v kateri je
primerna gasilska enota, za opravljanje nalog gasilstva na območju ali delu območja
občine pod pogoji, ki jih določa zakon o gasilstvu za prostovoljne gasilske enote.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
22. člen
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in
opravljanje izpitov prostovoljnih gasilcev se izvaja v skladu z navodili, ki jih izda minister
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
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Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja
oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne
zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se
23. člen
Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v Gasilsko zvezo Gornja Radgona mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v
takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(v nadaljevanju: gasilska zveza).
V. GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA

Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem pa
organizacijske in strokovne naloge gasilstva v zvezi z:
načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev,
načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s
predpisanimi merili,
načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki
so članice zveze,
povezovanjem med članicami gasilske zveze in občino,
izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina,
drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
Gasilska zveza imenuje poveljnika gasilske zveze. V primeru, da gasilska zveza povezuje
prostovoljna gasilska društva večih občin, le-ta imenuje tudi občinskega gasilskega
poveljnika, ki je član Občinskega štaba za Civilno zaščito občine.
Poveljnik gasilske zveze oziroma občinski gasilski poveljnik skrbi za pripravljenost,
organiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilskih enot, izvajanje določenih
programov usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije.

Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja.
26. člen
Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi
predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k
opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu
z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske
enote, ki opravlja javno gasilsko službo.
Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega
centra za obveščanje ali pisni poziv občine, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti
zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu
odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik
gasilske zveze oziroma občinski gasilski poveljnik ali poveljnik Civilne zaščite občine,
izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih
dneh po končani intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za
operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina v skladu s tem odlokom in predpisi
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze, občinskega gasilskega poveljnika, Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela
drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede v skladu s pravili gasilske zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
službe.
2. Medsebojna pomoč gasilcev
24. člen
Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva v občini, daje:
27. člen
mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot
Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati.
prostovoljnih gasilskih društev,
mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno
intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.
zaščitno in reševalno opremo.
Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik
gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega civilne zaščite.
razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti
3. Vodenje intervencij
občine pred požarom ali drugimi nesrečami.
28. člen
Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za financiranje
programov usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča
izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo (vodja intervencije) v skladu z zakonom in pravili gasilske službe. Vodja intervencije je
lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec, posebej
dano pozitivno mnenje gasilske zveze.
usposobljen za vodenje določenih intervencij, oziroma gasilec, ki ga pooblasti poveljnik
Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima gasilska zveza le ob članstvu gasilske enote. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki
sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi
v Gasilski zvezi Slovenije.
s tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga, za katero ni usposobljen
niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.
VI. GASILSKE INTERVENCIJE
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik oziroma v skladu s
prejšnjim odstavkom vodja intervencije iz gasilske enote, na območju katere je požar
ali druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu
25. člen
V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z mu preda vodenje intervencije, če se ne sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskih
operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je
in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo odgovorno vodji intervencije.
občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in
aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu, ne glede na drugi in tretji odstavek
občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev tega člena, prevzame vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi
intervencijo napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe.
v občini.
1. Obveščanje in alarmiranje

Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu
z usmeritvami Občinskega štaba za Civilno zaščito.
vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
29. člen
Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo
Vodja intervencije iz prejšnjega člena ima pravico in dolžnost, da:
opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja.
prepove dostop nepoklicanim osebam na kraj intervencije in promet mimo tega kraja,
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odredi vstop v stanovanje oziroma drug zaprt prostor, če je neposredno ogroženo
življenje ljudi in premoženje v takem prostoru,
odredi evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali drugih vnetljivih tekočin,
odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, kjer je požar,
odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezervoarjev,
odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo
oziroma odvzem vode za gašenje,
odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače odstraniti,
odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb
oziroma potrebne gasilske zaščitne in reševalne opreme,
odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini požarišča ali druge
nesreče, pomagajo pri gašenju in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi,
z vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in reševanje,
odredi delno ali popolno rušitev objekta, po katerem bi se utegnil požar razširiti
in tega ni mogoče drugače preprečiti,
odredi posek gozdnega drevja za preprečitev širjenja gozdnega požara.

-
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proračuna občine,
sredstev zavarovalnic in podjetij,
dohodkov iz lastnih dejavnosti,
prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb,
proračuna Republike Slovenije.

V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti
gasilskih društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva.
2. Dodelitev in financiranje občinske štipendije
33. člen
Sredstva za štipendiranje otrok iz 4. alineje 4.odst. 19. člena tega odloka se zagotovijo
iz občinskega proračuna.
34. člen
Višina štipendije za izobraževanje na IV. in V. stopnji znaša 90,00 EUR, za izobraževanje
na VII. stopnji (VS ali UNI program) znaša štipendija v višini 140,00 EUR neto.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko vodja intervencije odredi le, če ne more na drug Višina štipendije se usklajuje enkrat letno za tekoče koledarsko leto naprej. Osnova za
način zagotoviti zaščite in reševanja ljudi in premoženja, trajati pa smejo le toliko časa, uskladitev je rast življenjskih stroškov v preteklem šolskem letu (1.9. – 31.8.).
kolikor je to nujno potrebno.
35. člen
Vodja intervencije mora najkasneje v petih dneh po intervenciji izdelati in ga predložiti Štipendija se študentu izplačuje tudi v času avbsolventskega staža, vendar največ eno
na občino.
študijsko leto.
36. člen
4. Dolžnosti lastnikov oz. uporabnikov
Pravico do občinske štipendije iz 4. alineje 4. odst. 19. člena tega odloka ima otrok s
stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona.
30. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali
37. člen
drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti:
Za pridobitev do štipendije je potrebno na občinski upravi vložiti vlogo, kateri je potrebno
prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska priložiti naslednja dokazila:
in reševalna dela;
1.
dokazilo o vpisu v letnik šolanja,
uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
2.
dokazilo o stalnem bivališču v občini Gornja Radgona,
3.
kopijo bančne kartice oz. osebnega računa,
Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, 4.
podpisano izjavo, da ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali
ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
kadrovske).
Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije,
38. člen
bremeni občino izvedbe intervencije.
Štipendijsko razmerje med štipendistom in občino se podrobneje uredi s pisno
pogodbo. Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj:
podatke o štipendistu,
5. Stroški intervencije
letnik in smer študija,
višino osnovne štipendije,
31. člen
način izplačevanja štipendije,
Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem odlokom krije občina. obveznosti štipendista,
obveznosti občine,
Ne glede na določilo 1. odstavka tega člena stroške intervencije krije:
druga določila.
povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti,
kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih
VIII. KONČNA DOLOČBA
opravilih z nevarnimi snovmi,
kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi,
39. člen
kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih.
Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja občina na podlagi sklepa
župana.
Številka: 007-15/2008
Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za Datum: 07.07.2009
katero so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija
izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve
pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA
VII. FINANCIRANJE
RADGONA
Anton KAMPUŠ,
1. Financiranje enot
l.r.
32. člen
Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Odl.US: U-I-104/92,
Odl.US: U-I-34/98ZPDZC, ZJZP), prvega odstavka 11., 40, in 41. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07–ZOFVIUPB5 in 36/08-ZOFVI-G), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/
99, 134/03), 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. 16/98, 82/03, 61/05) in 20. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008), je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 20. redni seji dne 06.07.2009 sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Gornja Radgona, s sedežem Partizanska cesta 13, Gornja
Radgona (v nadaljevanju: ustanovitelj), na področju osnovnega šolstva ustanavlja javni
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gornja Radgona (v nadaljevanju: zavod), v
čigar sestavo sodi tudi: Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime in sedež
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Gornja Radgona.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Gornja Radgona.
Sedež zavoda: Prežihova 1, Gornja Radgona, 9250 Gornja Radgona.
V sestavo OŠ Gornja Radgona sodi tudi: Podružnična šola za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.
2. Pečat zavoda
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb
Republike Slovenije, pod njim je izpisano Prežihova 1, Gornja Radgona, na zunanjem
obodu pečata je izpisano: Osnovna šola Gornja Radgona.
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javnem interesu:
-P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
b.
Poleg dejavnosti iz prejšnje točke lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti,
ki sicer niso javna služba, s katerimi pa dopolnjuje glavno dejavnost ali
učinkoviteje izrablja sredstva s katerimi upravlja:
-C/18.120 Drugo tiskanje,
-C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
-G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
-G/47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,
-G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
-G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
-I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
-I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
-J/58.110 Izdajanje knjig,
-J/58.130 Izdajanje časopisov,
-J/59.140 Izdajanje revij in druge periodike,
-J58.190 Drugo založništvo,
-J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
-J/59.140 Kinematografska dejavnost,
-J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
-J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
-J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
-L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
-L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
-M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
-M/74.200 Fotografska dejavnost,
-M/74.300 Prevajanje in tolmačenje,
-N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
-N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
-N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
-N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko
zaščitenih pravic,
-N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
-N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
-N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
-P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
-P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
-P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
-P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
-Q/88.910 Dnevno varstvo otrok,
-R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
-R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
-R/91.011 Dejavnost knjižnic,
-R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
-R/93.190 Druge športne dejavnosti,
-R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot
pečat iz prvega odstavka tega člena.

5. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom ali organizacijam, izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in
občanom, učencem, oz. njihovim staršem.
varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu,
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim
in knjigovodske dokumentacije.
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisanih registriranih dejavnosti.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi
ravnatelj.
2. Šolski okoliš
III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ
1. Dejavnost zavoda

6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v
šolskem okolišu.

4. člen
7. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki za
na način in po postopku določenem z zakonom. Zavod izdaja spričevala o uspehu in matično šolo obsega območje naslednjih prostorskih okolišev:
izobrazbi, ki imajo značaj javne listine.
Gornja Radgona (006): 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007,
0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 so:
0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027,0028, 0030,
a.
Področje na katerem zavod opravlja javno službo, katere izvajanje je v
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0032, 0033, 0104, 0117;
Hecegovščak (009): 0042, 0043;
Mele (021): 0116;
Norički Vrh (024): 0046, 0047, 0048;
Podgrad (032): 0049;
Črešnjevci (003): 0034, 0035, 0036, 0038;
Zbigovci (048): 0092, 0093;
Orehovci (027): 0096;
Orehovski Vrh (028): 0094;
Police (034): 0039, 0040, 0041;
Ptujska Cesta (035): 0095;
Spodnja Ščavnica (039): 0076, 0077, 0109;
Lomanoše (018): 0102;
Lastomerci (015): 0090, 0107;
Zagajski Vrh (047): 0078;
Plitvički Vrh (030): 0075, 0110;
Aženski Vrh (002): 0101.
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Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku,
določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po
postopku, določenim s tem odlokom.
13. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred pretekom dobe za katero je
bil imenovan oziroma izvoljen, če:
izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
je odpoklican ali razrešen,
odstopi,
zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati
funkcije člana sveta,
umre.

Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
IV. PODRUŽNIČNA ŠOLA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o
odstopu.
S POSEBNIMI POTREBAMI DR. JANKA ŠLEBINGERJA GORNJA RADGONA
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku
8. člen
V okviru zavoda Osnovna šola Gornja Radgona se organizira tudi: Podružnična šola za delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona (v nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe
nadaljevanju: podružnična šola).
imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
član, kateremu je prenehal mandat.
9. člen
Šolski okoliš podružnične šole zajema območje občin:
14. člen
Apače,
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Gornja Radgona,
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
Radenci in
iz matične šole dva predstavnika,
Sveti Jurij ob Ščavnici.
iz podružnične šole en predstavnik.
10. člen
Podružnično šolo vodi pomočnik ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj zavoda Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90
in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni
in ima naslednje pristojnosti:
pred potekom mandata sveta zavoda.
organizira in vodi delo podružnične šole,
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in
predlaga ravnatelju osnovne šole program razvoja podružnične šole,
imenuje se volilna komisija.
predlaga nadstandardne programe,
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne
skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in njihovimi starši,
komisije oziroma njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
obvešča starše o delu podružnične šole,
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
opravlja druge naloge po pooblastilu ravnatelja.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
V. ORGANI ZAVODA
15. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije
11. člen
delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Organi zavoda so:
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od
svet zavoda,
dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in
ravnatelj,
s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
strokovni organi,
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in
svet staršev.
pomočnika ravnatelja.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev
16. člen
oziroma imenovanja določi s pravili.
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna
1. Svet zavoda
komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (posebej za
podružnično šolo) po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli.
delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere
se želi glasovati.
letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot
Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
jih je potrebno izvoliti.
trije predstavniki ustanovitelja,
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
trije predstavniki delavcev zavoda,
trije predstavniki staršev.
17. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Gornja Radgona
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov
skladno s svojimi akti.
delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število
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glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev,
ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
18. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in
njegovega namestnika. Od tega dneva dalje začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni
po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član
sveta zavoda.
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne
zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo
reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki
predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva
se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala
razloge za odpoklic.
Če volila komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o
odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina
delavcev zavoda, ki so glasovali.
20. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Predstavnike staršev v svet zavoda se voli:
iz matične šole dva predstavnika,
iz podružnične šole en predstavnik.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s
kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem
redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta
zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve za veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki
ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za
člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme
največjega števila glasov.
21. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana
sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem
sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev
oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za
razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu
staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev
vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni
od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev
prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga
razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali
se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu
z večino glasov vseh članov sveta staršev.
22. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje
pristojnosti:
imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,

-
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sprejema program razvoja zavoda,
sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v
zavodu,
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja,
predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda mnenja in predloge o posameznih
vprašanjih,
razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
sprejema pravila in druge akte zavoda,
sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje
nadstandardnih storitev,
sprejema programa prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki,
pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem
izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom,
odloča o najemanju kreditov,
imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za
opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za
opravljanje drugih skupnih del,
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

2. Ravnatelj
23. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
pripravlja program razvoja zavoda,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
vodi delo učiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo,
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, pogovorne ure
in druge oblike sodelovanja),
obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
odloča o vzgojnih ukrepih,
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
imenuje in razrešuje pomočnika za delo v matični šoli in pomočnika za
delo
v podružnični šoli,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti
delavcev,
skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo
in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge
pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
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ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski
izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu
po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljskega izpita, mu
preneha mandat po zakonu,
Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega
bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni
kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave.
Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev.
Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga
nadomešča v času njegove odsotnosti.

25. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku
določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih,
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
obrazloženo mnenje ustanovitelja in
obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so
bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje
obrazložen predlog za imenovanja v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči
o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu
dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja,
vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za
nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja se smiselno uporabljajo določila četrtega in
petega odstavka tega člena. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja
razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.

Strokovni organi v zavodu so:
učiteljski zbor,
programski učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
razrednik in
strokovni aktivi.

3. Strokovni organi
29. člen

30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom,
daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi
v skladu s predpisi,
daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnikov ravnatelja,
odloča o vzgojnih ukrepih,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem
programu, in drugi strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega
programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja
26. člen
znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, določi zavod.
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
32. člen
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja sveta zavoda ne imenuje niti ravnatelja Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister. delo v posameznem oddelku.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja Oddelčni učiteljski zbor:
funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
obravnava vzgojno–izobraževalno problematiko v oddelku,
oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
27. člen
odloča o vzgojnih ukrepih,
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja
33. člen
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge
pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
v skladu z zakonom.
V odnosih z Upravo RS za javna plačila in davčno upravo podpisujejo zavod ravnatelj,
računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi Upravi za javna plačila, ki jih določi
34. člen
ravnatelj. Ravnatelj pisno določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij.
zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje
merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoa. Pomočnik ravnatelja
izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge
strokovne naloge določene z letnim delovnim načrtom.
28. člen
Ravnatelj lahko v skladu z normativi in standardi za osnovne šole, imenuje pomočnika 4. Svet staršev
ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen
35. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
šole za ravnatelja oz. ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek celotnega zavoda po enega
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega
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predsednika in njegovega namestnika.
Svet staršev:
predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega
načrta, pri pravilih šolskega reda ter da 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 in druge organe zavoda,
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede
vključevanja v lokalno okolje,
samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko ustanavlja oziroma
oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega
dela in projekte,
oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
36. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje
učencem, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju,
spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda in pri opravljanju vzgojno–izobraževalnega
dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke
s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci v skladu z zakonom.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za
zaposlovanje.
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V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan
ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot
javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM
PROMETU
41. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih
dejavnosti določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi
s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu
ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, na registrskem
vložku: III R 97/00381 in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za šolstvo.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN
ZAVODOM
42. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi
ustanovitelja,
spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
odloča o statusnih spremembah zavoda,
daje soglasje k spremembam dejavnosti,
opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

6. Knjižnica
37. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja
ter opravlja informacijsko–dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno–
izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod oblikuje učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo
učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih
določi minister.
VI. SREDSTVA ZA DELO
38. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma
poročilih izkazala Osnovna šola Gornja Radgona na dan 31. 12. 2008.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v
okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu
v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
39. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz sredstev državnega proračuna,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov
ter iz donacij, prispevkov sponzorjev, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN
NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
40. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma
storitev, ustvarjenih z opravljanjem svoje dejavnosti, v skladu s tem odlokom, se
uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije.

Zavod je dolžan ustanovitelju:
vsako leto predložiti letni delovni načrt,
vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,
vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanje ter upravljanja z
nepremičninami,
po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje
dejavnosti ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo,
financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku
tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Nadzorni odbor ustanovitelja in Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
44. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma, ko svet zavoda
z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj za to pisno pooblasti.
45. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma
so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za
poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju
delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
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podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za
poslovne tajnosti,
podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in
druge organizacije.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z
internimi predpisi, uredi s pravili.
Zavod lahko ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako
določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, razen splošnih
aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00) in 20.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24/06- UPB1, 47/2008), je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na svoji 20. redni seji dne 06.07.2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
1. člen
5. člen Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem, kulturo in promocijo Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 39/2007), se
dopolni tako, da se za prvim stavkom prvega odstavka doda besedilo:
»Skrajšano ime zavoda je: KULTPROTUR Gornja Radgona.«

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati
organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Organi zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, nadaljujejo z delom
do imenovanjem novih organov zavoda.
48. člen
Ravnatelj zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil
imenovan.
49. člen
Določila tega odloka v zvezi s statusnimi spremembami podružnične šole, pričnejo
veljati s šolskim letom 2009/2010.
50. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za osnovno izobraževanje.
51. člen
Ravnatelj je dolžan poskrbeti za vpis sprememb podatkov po tem odloku v sodni
register, v skladu s predpisi.
52. člen
S šolskim letom 2009/2010 se nepremično in premično premoženje OŠ dr. Janka
Šlebingerja Gornja Radgona, prenese v uporabo OŠ Gornja Radgona.
53. člen
S šolskim letom 2009/2010 preidejo na OŠ Gornja Radgona vsi delavci iz OŠ dr.
Janka Šlebingerja Gornja Radgona, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Delavcem se zagotovijo vse pravice v skladu s predpisi.
54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja
Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona - 4/97 in 16/98 ter
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – Lokalni časopis Prepih - 30/07).
Številka: 600-3/2008-U103
Datum: 07.07.2009

2. člen
Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem, kulturo in promocijo
Gornja Radgona se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008)
razvrščene:
C/13.200
C/13.910
C/13.920
C/14.130
C/14.390
C/16.290
C/18.120
C/18.200
G/46.160
G/46.170
G/46.180
G/46.190
G/46.340
G/46.370
G/46.4
G/46.490
G/46.900
G/47.110
G/47.190
G/47.190
G/47.240
G/47.250
G/47.510
G/47.520
G/47.610
G/47.610
G/47.62
G/47.710
G/47.720
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G/47.782
G/47.789
G/47.8
G/47.910
G/47.990
H/49.320
H/49.39
I/55.203
I/55.204
I/55.209
I/56.101
I/56.102

Tkanje tekstilij
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Drugo tiskanje
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s pijačami
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom in začimbami
Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim
materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi
izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Obratovanje taksijev
Drug kopenski potniški promet
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
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I/56.103
I/56.104
I/56.105
I/56.210
I/56.290
I/56.300
J/58.110
J/58.130
J/58.140
J/58.190
J/59.110
J/59.130
J/59.140
J/59.200
J/63.110
J/63.120
J/63.910
K/66.120
L/68.200
L/68.320
M/69.200
M/70.210
M/70.220
M/72.200
M/73.110
M/73.200
M/74.100
M/74.200
M/74.300
N/77.120
N/77.210
N/77.290
N/77.390
N/78.100
N/78.200
N/78.300
N/79.900
N/82.110
N/82.190
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Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Turistične kmetije brez sob
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost zabaviščnih parkov
Dejavnost smučarskih centrov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne
01.12.2008) in na podlagi 17. in 20. člena Odloka o lokalnem turističnem vodenju
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47/2008), je
Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji 20. redni seji, dne 06.07.2009 sprejel
naslednji

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalnem časopisu Prepih.
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OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ,

N/82.200
N/82.300
N/82.990
O/84.130
O/85.590
R/90.010
R/90.030
R/90.040
R/91.011
R/91.012
R/91.020
R/91.030
R/91.040
R/92.002
R/93.110
R/93.190
R/93.210
R/93.292
R/93.299
S/96.090

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s predlogom cenika za turistično
vodenje na območju občine Gornja Radgona, in sicer:
1. SLOVENSKI JEZIK
Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 EUR.
Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 EUR po osebi.
Ura individualnega vodenja: 20,00 EUR.
2. TUJI JEZIK (NEMŠKI, ANGLEŠKI, HRVAŠKI)
Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 EUR.
Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 EUR na osebo.
Ura individualnega vodenja: 20,00 EUR.
Vse cene so bruto.
2. Občinski svet soglaša s predlogom vrednosti urne postavke za opravljeno vodenje
turističnega vodnika v občini Gornja Radgona, in sicer:
urna postavka lokalnega turističnega vodnika: 15,00 EUR bruto.
3.

Navedeni sklep se uporablja z dnem sprejetja na občinskem svetu dalje in
velja za obdobje enega leta.

4.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.

Številka: 007-13/2008-U106
Datum: 07.07.2009
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ,
l.r.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 126/07 – ZGO-1B) in 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/
06–UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 20. redni
seji, dne 06.07.2009 sprejel naslednji

SKLEP
1.

Nepremičnini parc. št. 1234, k.o. Gornja Radgona, cesta v izmeri 8971 m2 se
odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

Številka: 478-16/2009-U109
Datum: 07.07.2009

l.r.

Številka: 007-001/2007
Datum: 07.07.2009
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

