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sobljenosti iz 8. člena teh certifikacijskih specifikacij. Morebitna
manjkajoča usposabljanja pa je dolžna opraviti najkasneje v
roku 2 let od začetka veljavnosti teh certifikacijskih specifikacij.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Te certifikacijske specifikacije začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. septembra 2017
Direktor
Rok Marolt l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2342.

Razlagi določb Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15,
86/16 in 12/17) na seji dne 24. 8. 2017 sprejela naslednji

RAZLAGI
določb Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti
I. Razlaga drugega odstavka 87. člena v povezavi
s 101. členom Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti:
Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki, se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba,
vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za
prispevke za socialno varnost.
Izjemo od te določbe predstavlja 101. člen KP KD, ki
samostojno opredeljuje višino jubilejne nagrade.
II. Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti:
Opredelitev pravice do jubilejne nagrade samo za člane
sindikata je določba, ki je skladna s trenutno veljavno ureditvijo
v 224. členu Zakona o delovnih razmerjih.
101. člen Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti ni
ovira, da se na ravni delodajalca to pravico opredeli kot pravico
za vse zaposlene.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2017
Majda Marolt l.r.
Predsednica
Komisije za spremljanje izvajanja
in razlago Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti

OBČINE
CANKOVA
2343.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
člana Občinskega sveta Občine Cankova

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,

Uradni list Republike Slovenije
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 22. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
91/13) in 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine
Cankova na 4. izredni seji dne 22. 8. 2017 sprejel naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

1. člen
Občinski svet Občine Cankova ugotavlja, da je član Občinskega sveta Občine Cankova, Janko Flisar dne 25. 7. 2017
podal pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana občinskega
sveta.
2. člen
Občinski svet Občine Cankova ugotavlja, da je Janku
Flisarju, izvoljenemu predstavniku avtohtone romske skupnosti
na volitvah članov Občinskega sveta Občine Cankova z dnem
25. 7. 2017 predčasno prenehal mandat člana Občinskega
sveta Občine Cankova.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem ugotovitve na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-04/2017-2
Cankova, dne 22. avgusta 2017
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

MURSKA SOBOTA
2344.

Sklep z javnim naznanilom o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za trgovsko cono Murska Sobota –
zahod (vila hiša)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list
RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za trgovsko cono Murska Sobota – zahod
(vila hiša)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko
cono Murska Sobota – zahod (vila hiša), katerega je izdelalo
podjetje Arhilog, arhitekturno procesiranje d.o.o. iz Murske
Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se
v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja

Uradni list Republike Slovenije
in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega
načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list
RS, št. 46/03 in 31/14).
II.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega
akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod,
2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota,
Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni, in sicer
od ponedeljka 25. septembra 2017 do ponedeljka 9. oktobra 2017.
Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem
času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne
razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota
v sredo 4. oktobra 2017 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO
Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje
vključno do ponedeljka 9. oktobra 2017. Pripombe in pobude
se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih, podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek
za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
ter ustno na zapisnik na javni obravnavi. Občina bo pripombe
preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.
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ŽELEZNIKI
2345.

Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list
RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 4. dopisni
seji, ki je potekala od 4. do 21. 8. 2017, sprejel

SKLEP
o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri zemljiščih:
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 791/2,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/13,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/29,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/37,
je na podlagi Ugotovitvene odločbe, št. 7113-13/2014-001
z dne 24. 4. 2014, vknjižena zaznamba – grajeno javno dobro
lokalnega pomena.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

II.
S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pri zemljiščih:
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 791/2,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/13,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/29,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/37.
Ugotovitveno odločbo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški
knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.

V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0002/2017-10(740)
Murska Sobota, dne 7. septembra 2017
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

Št. 015-4/2017-018
Železniki, dne 22. avgusta 2017
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

