URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 9. FEBRUAR 1998 ŠT.1 LETO IV
CENA 600 SIT

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin ( Uradni list RS, št. 80/94) in
15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet
Občine Lukovica na 11. izredni seji, dne 22.12.1997 sprejel
SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU POTREB IZ PRORAČUNA
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1998
1.
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Lukovica se v prvem tromesečju 1998 začasno
financirajo po tem sklepu.
2.
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Lukovica za leto 1998, se začasno financirajo postavke
porabnikov iz proračuna mesečno v višini največ 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine
Lukovica za leto 1997.
3.
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do
višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin
in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja
pa se od 1. januarja 1998 do sprejetja proračuna Občine Lukovica za leto 1998 oziroma do
31.3.1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/11/97
Datum: 22.december 1997

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi 100. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 2/95) je
svet krajevne skupnosti Blagovica, na seji sveta KS Blagovica, ki je bila dne 5.3. 1997, soglasno
sprejel
STATUT
KRAJEVNE SKUPNOSTI BLAGOVICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
.
Krajevna skupnost Blagovica (v nadaljnjem besedilu: krajevna skupnost) je kot ožji del občine
samoupravna skupnost občanov, organiziranih na območju naselij:
Blagovica,
Gabrje,
Golčaj,
Jelša,
Korpe,
Mali Jelnik,
Podsmrečje,
Prevoje,
Prilesje,
Spodnji Petelinjek,
Veliki Jelnik,
Vošce,
Vranke,
Zgornji Petelinjek,
Zlatenek,
Zgornje Loke
V skladu z zakonom, statutom občine Lukovica in tem statutom zadovoljujejo občani v krajevni
skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila
občina.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki so njena last, sredstvi, ki so jih v krajevni skupnosti
združili občani, sredstvi dodeljenimi iz občinskega proračuna za izvajanje dogovorjenih nalog ter
sredstvi ustvarjenimi z lastno dejavnostjo.
3. člen
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s
temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
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4. člen
Krajevna skupnost ima svoj krajevni praznik, ki ga s sklepom določi Svet krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost podeljuje svojim zaslužnim občanom priznanja in plakete. Vrste priznanj in
plaket določi Svet krajevne skupnosti s posebnim aktom.
5 člen
Krajevna skupnost ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji
polovici napis KRAJEVNA SKUPNOST, na spodnji polovici ime krajevne skupnosti
BLAGOVICA, v notranjem krogu pa v spodnjem delu napis OBČINA LUKOVICA.. V
zunanjem krogu je tudi simbol BLAGOVICE, v notranjem pa grb Občine Lukovica.
6. člen
Krajevna skupnost v okviru pooblastil, določenih v statutu občine, samostojno ureja in opravlja
svoje naloge in opravlja naloge, ki jih nanjo prenese občina.
7. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se lahko krajevne skupnosti na območju občine
povezujejo med seboj v različne oblike interesnega združevanja in sodelovanja.
Krajevna skupnost sodeluje tudi z drugimi KS in lahko v ta namen tudi združuje sredstva za
opravljanje skupnih zadev.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge, ki jih določa statut občine in ta statut.
V krajevni skupnosti se za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje
naloge:
-obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje krajevne skupnosti ter oblikujejo
stališča, pobude in vprašanja v zvezi s tem;
-obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti ter dajejo k tem vprašanjem mnenja, stališča in
pobude;
-dajejo soglasja oziroma mnenja k posameznim odločitvem občinskega sveta, če tako določa
zakon ali statut občine;
-sprejema statut krajevne skupnosti in druge splošne akte KS;
-obravnava občinski proračun in zaključni račun proračuna občine;
-obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun KS;
-odloča o porabi sredstev krajevne skupnosti;
-razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti;
-razpiše referendum o samoprispevku občanov in odloča o uvedbi samoprispevka;
-dajejo pobude in predlogi za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
-opravljajo druge naloge, ki jih na KS prenesejo organi občine, skupaj z ustreznimi sredstvi za
njihovo opravljanje.
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III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
9. Člen
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: Svet krajevne skupnosti).
Svet krajevne skupnosti šteje 7 članov.
10. člen
Kot stalni organ, ki ga imenuje svet KS, je v krajevni skupnosti nadzorni odbor.
Za uresničevanje posameznih nalog lahko svet krajevne skupnosti imenuje tudi delovna telesa.
1. Volitve sveta krajevne skupnosti
11. člen
Za volitve sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za
večinske volitve v občinski svet.
Svet KS izvolijo občani krajevne skupnosti - to je volilci s stalnim prebivališčem v krajevni
skupnosti - na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
12. člen
V skladu z zakonom,statutom občine in tem statutom so volitve sveta KS redne (opravijo se
vsako četrto leto), predčasne (opravijo se, če se svet KS razpusti pred potekom štiriletne
mandatne dobe) in nadomestne.
Redne volitve v svet KS se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
13. člen
Občani volijo svet krajevne skupnosti v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti
14. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan občine, izvajata pa jih občinska volilna komisija
in volilna komisija krajevne skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti. Volilno komisijo krajevne
skupnosti sestavlja predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed
volilcev s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti Blagovica.
2. Pristojnosti sveta krajevne skupnosti
15. člen
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
-sprejema statut krajevne skupnosti,
-sprejema poslovnik o delu sveta in druge akte krajevne skupnosti,
-sprejema finančni načrt in zaključni račun KS,
-razpisuje referendum o posameznih vprašanjih iz občinske dilastne pristojnosti, ki neposredno
4

prizadevajo interese občanov KS,
-razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka in odloča o uvedbi samoprispevka;
-obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo KS ter oblikuje stališča do teh vprašanj;
-v primerih, ko je tako določeno s statutom občine daje mnenje občinskemu svetu, če ta odloča o
zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,
-imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa sveta KS,
-voli predsednika in podpredsednika sveta KS,
-voli nadzorni odbor KS,
-voli volilno komisijo,
-sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganjem s
sredstvi KS,
-odloča o zadolževanju KS,
-odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov KS,
-odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti KS.
3. Konstituiranje sveta in mandat članov sveta KS
16. člen
Svet KS se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli predsednika sveta
KS in podpredsednika sveta KS. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta KS so praviloma
tajne.
17. člen
Prvo sejo sveta KS skliče dotedanji predsednik sveta KS najkasneje 20 dni po izvolitvi članov
sveta KS. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije. Svet KS
na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS.
18. člen
Do izvolitve predsednika sveta KS in podpredsednika sveta KS vodi prvo sejo najstarejši član
sveta KS.
19. člen
Na prvi seji izvoli svet KS izmed članov sveta - na pismeni predlog najmanj četrtine članov sveta
- predsednika sveta KS. Predsednik sveta KS se izvoli z večino glasov vseh članov sveta. Če pri
prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem
glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
Podpredsednika sveta KS izvoli svet KS na predlog predsednika Sveta KS.
20. člen
Predsednik sveta KS in podpredsednik sveta KS se volita izmed članov sveta KS za mandatno
dobo sveta KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
Predsednik sveta KS je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta KS. Predsednik
je razrešen, če za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov sveta KS.
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21. člen
Predsedniku in članom sveta KS preneha mandat s pretekom časa za katerega so bili izvoljeni .
22. člen
Vsak član sveta KS lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v
pisni obliki in posredovana predsedniku sveta KS.
Predsednik sveta KS je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni
sklep ter ga posredovati predsedniku volilne komisije.
23. člen
Predsednik lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v
pisni obliki. Svet KS ob obravnavi odstopne izjave opravi tudi volitve novega predsednika sveta
KS.
Za odstop podpredsednika sveta KS se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za odstop
predsednika sveta KS. Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta se najprej
izvede postopek po 22. členu tega statuta, nato pa se izvolita novi predsednik in podpredsednik
sveta KS.
Če predsednik in podpredsenik Sveta KS odstopita istočasno, delo Sveta vodi do volitve novega
predsednika ali podpredsednika Sveta KS najstarejši član Sveta KS.
4. Pravice in dolžnosti članov sveta KS
24. člen
Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine, tem statutom in
drugimi akti KS.
25. člen
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve
sveta KS.
26. člen
Člani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS, delovnim telesom sveta KS
in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude. Odgovore oziroma stališča na postavljena
vprašanja oziroma pobude morajo prejeti v roku 14 dni.
27. člen
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oz. pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o
njem izvede razprava.
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28. člen
Kadar svet KS obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti lahko člani sveta dajejo pobude in
vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, občinske uprave in župana.
Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta KS takoj po seji sveta KS posredovati pristojnim
organom občine in zahtevati odgovor nanje.
Če pristojni organi ne odgovorijo na vprašanje ali pobudo v roku določenem v statutu občine
oziroma poslovniku občinskega sveta, lahko svet KS zahteva sklic zbora občanov KS in na njem
obravnava vprašanje oz. pobudo.
Kadar svet KS obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti lahko člani sveta dajejo pobude in
vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, občinske uprave in župana.
Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta KS takoj po seji sveta KS posredovati pristojnim
organom občine in zahtevati odgovor nanje.
Če pristojni organi ne odgovorijo na vprašanje ali pobudo v roku določenem v statutu občine
oziroma poslovniku občinskega sveta, lahko svet KS zahteva sklic zbora občanov KS in na njem
obravnava vprašanje oz. pobudo.
29. člen
Posamezni član sveta KS lahko zahteva sklic zbora občanov za obravnavo kakšnega vprašanja,
ki ga obravnava svet KS. O takšni pobudi odloči svet KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
5. Predsednik in podpredsednik sveta KS
30. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti:
-zastopa in predstavlja KS,
-sklicuje in vodi seje sveta KS,
-skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta KS ter za
nemoteno delo sveta KS,
-podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet KS,
-skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim svetom, občinsko upravo in županom,
-opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet KS.
31. člen
Podpredsednik sveta KS pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času
odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z
njegovega delovnega področja.
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32. člen
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih predsednik sveta KS ne more opravljati svoje funkcije,
opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta KS. Če tudi podpredsednik sveta KS ne more
opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika najstarejši član sveta KS.
6. Seje sveta KS
33. člen
Svet KS veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta KS. Svet KS sprejema
odločitve z večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače
določeno.
34. člen
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina članov sveta KS.
35. člen
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta KS na lastno pobudo, predsednik pa
mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, nadzorni odbor, občinski svet ali
župan.
Če predsednik sveta KS ne skliče seje v 15 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega
predlagatelja, jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval..
Vabilo za sejo sveta KS se pošlje tudi županu občine. V dogovoru z županom občine se skliče
seja sveta KS, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki odbčine.
36. člen
Seje sveta KS so javne.
7. Delovna telesa sveta KS
37. člen
Za obravnavo posameznih vprašanj, za pripravo predlogov gradiv za razjasnitev določenih
spornih vprašanj in za opravljanje drugih nalog in proučevanje posameznih vprašanj lahko
imenuje svet KS svoja delovna telesa.
V sklepu o imenovanju delovnega telesa se določi njegova sestava in naloge. V vsako delovno
telo se imenuje najmanj en član sveta KS, ki praviloma vodi delo delovnega telesa.
8. Strokovna opravila za potrebe KS
38. člen
Pomoč pri opravljanju strokovno tehničnih nalog za potrebe sveta KS in njegovih delovnih teles
ter za izvajanje drugih nalog KS daje občinska uprava v skladu s statutom občine.

8

9. Zapisnik seje sveta KS
39. člen
O delu na seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke
o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih se je razpravljalo, z imeni razpravljalcev,
navedbo na seji sprejetih sklepovi in izidov glasovanja o posameznih zadevah. Na zahtevo člana
Sveta KS se podrobneje zapiše posamezno razpravo ali predlog.
Za vsebino predloga zapisnika je odgovoren predsedujoči na seji, ki zapisnik pošlje članom
Sveta KS skupaj z vabilom za prihodnjo sejo Sveta KS.
Zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik KS in zapisnikar.
10. Nadzorni odbor
40. člen
Nadzorni odbor KS sestavljajo predsednik in 2 člana.
Nadzorni odbor izvoli svet KS izmed volilcev v krajevni skupnosti. Predsednik in člana
nadzornega odbora ne morejo biti člani sveta KS. Za postopek izvolitve se smiselno uporabljajo
določbe tega statuta za izvolitev predsednika Sveta KS.
41. člen
Nadzorni odbor:
-opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem KS,
-nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev KS,
-nadzoruje finančno poslovanje KS,
-nadzoruje spoštovanje določb statuta krajevne skupnosti.
42. člen
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno obravnava finančno poslovanje KS in o svojih
ugotovitvah pismeno poroča svetu KS in po potrebi nadzornemu odboru občine. Nadzorni odbor
obvezno obravnava zaključni račun KS.
Nadzorni odbor sprejema sklepe in stališča z večino glasov vseh članov.
11. Premoženje in financiranje krajevne skupnosti
43. člen
Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo premične in nepremične stvari v lasti KS, denarna
sredstva in pravice. za evidenco premoženja je odgovoren Svet KS.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet KS z 2/3 večino
glasov vseh članov sveta KS.
Za odtujitev nepremičnega premoženja mora Svet KS pridobiti pozitivno mnenje zbora občanov.
44. člen
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Krajevna skupnost pridobiva prihodke iz lastnih virov in občinskega proračuna za določene
namene.
45. člen
Lastni viri prihodkov KS so:
-sredstva, zbrana s samoprispevki občanov,
-sredstva, ki jih občani združujejo v KS za določene namene,
-dotacije, darila, volila,
-sredstva, ustvarjena z dejavnostjo KS.
46. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom KS.
47. člen
Sredstva KS se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje
finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta KS.
48. člen
Finančni načrt KS sprejme svet KS. O uresničevanju finančnega načrta pismeno poroča Svetu
KS predsednik Sveta KS po izteku vsakega tromesečja.
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet finančni načrt KS, sprejme svet KS zaključni račun za
preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in
doseženi odhodki.
49. člen
Krajevna skupnost se sme zadolžiti.
Krajevna skupnost se lahko zadolži le v soglasju s pristojnim organom občine, če je občina
garant za najeto posojilo.
50. člen
Finančno poslovanje KS in knjigovodska evidenca za KS se vodi v skladu z zakonskimi
predpisi, določili statuta občine, tega statuta in odločitvami sveta KS.
IV. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
51. člen
Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:
-statut KS,
-poslovnik o delu sveta KS,
-finančni načrt,
-zaključni račun,
-pravilnike,
-sklepe in druge zaključke.
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52. člen
Statut krajevne skupnosti je temeljni akt KS, ki določa organizacijo in delovanje krajevne
skupnosti, oblikovanje in pristojnosti organov KS, sodelovanje občanov pri sprejemanju
odločitev in druga vprašanja, pomembna za delo krajevne skupnosti.
Statut krajevne skupnosti sprejme svet KS z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta KS.
53. člen
S poslovnikom določa svet KS organizacijo in delo sveta KS ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov sveta KS.
54. člen
S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe v
krajevni skupnosti.
55. člen
Z zaključnim računom se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi
odhodki sredstev krajevne skupnosti.
56. člen
Pravilniki urejajo notranjo organizacijo in način finančno-materialnega in knjigovodskega
poslovanja, priznanja in nagrade krajevne skupnosti ter druga vprašanja.
57. člen
S sklepom svet KS razpiše in uvede samoprispevek na osnovi predhodno izvedenega
referenduma.
S sklepi svet KS ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje ter voli in imenuje
člane delovnih teles.
S sklepom svet odloča tudi o postopkovnih vprašanjih in odloča o
svoje pristojnosti.

posameznih vprašanjih iz

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
58. člen
Neposredni obliki odločanja občanov v krajevni skupnosti sta zbor občanov in referendum.
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59. člen
Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče na območju krajevne
skupnosti.
Zbor občanov se lahko skliče za celotno območje KS ali za njen del. Zbor občanov skliče župan
občine na pobudo najmanj 5% volilcev v krajevni skupnosti ali na pobudo Sveta KS. Zbor
občanov župan lahko skliče tudi na lastno pobudo ali pobudo občinskega sveta.
Če župan zbora občanov ne skliče v 15 dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenega
predlagatelja, ga lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval.
60. člen
Občani na zboru občanov:
-razpravljajo o problematiki v KS,
-razpravljajo o delu sveta KS,
-dajejo mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj v KS,
-dajejo mnenja o odtujitvi nepremičnega premoženja,
-razpravljajo o delu organov občine in oblikujejo svoja stališča do teh vprašanj
-obravnavajo druga vprašanja, pomembna za življenje in delo v KS.
61. člen
Zbor občanov vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki se izvoli na začetku zbora. Delovno
predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana.
O delu zbora občanov se piše zapisnik, ki ga potrdita dva overitelja zapisnika, zapisnikar in
predsednik delovnega predsesdstva.
62. člen
Svet KS lahko o svoji odločitvi razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum o sklepu s katerim se določa samoprispevek občanov. Svet mora
razpisati referendum tudi, če tako zahteva najmanj 10% volilcev v krajevni skupnosti.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo volilno pravico. Odločitev je na
referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
Referendum se lahko razpiše tudi za del krajevne skupnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Krajevna skupnost objavlja akte s katerimi se posega v pravice in obveznosti občanov v KS, v
uradnem glasilu občine, druge akte pa na krajevno običajen način.
Za krajevno običajen način se šteje objava akta na oglasni deski v Blagovici.
64. člen
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Število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote za prve volitve v svet krajevne skupnosti
v letu 1996 je določil dosedanji (prejšnji) svet krajevne skupnosti.
Mandatna doba sveta KS, izvoljenega na prvih volitvah, traja do naslednjih rednih volitev
občinskega sveta.
65. člen
Pred objavo tega statuta mora dati soglasje k njemu občinski svet Občine Lukovica.
66. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA
Svet krajevne skupnosti
Štev.:
Datum:

Predsednik sveta KS:
Zdravko Prašnikar

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 26/97 in 70/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POBUDE O UVEDBI GRBA NA REGISTRSKIH TABLICAH
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema pobudo o uvedbi grba na registrskih tablicah za
lastnike, ki imajo na območju občine stalno prebivališče oziroma sedež podjetja.
2. Občinski svet Občine Lukovica zadolžuje župana, da pobudo posreduje Državnemu zboru
RS in predlaga sprejetje sklepa ob tretji obravnavi zakona o varnosti v cestnem prometu v
naslednjem besedilu:
"Državni zbor nalaga Ministrstvu za notranje zadeve, da pri spremembi pravilnika o obrazcih
prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Ur. list RS, št. 5/92,
70/95) omogoči vsem lastnikom registrskih tablic , ki to želijo, uporabo grbov Občine, na
območju katere imajo stalno prebivališče."
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 17/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

13

Na podlagi 57. člena Zakona o stavbnih zemljiščih ( Uradni list RS, št. 44/97), 6. člena Odloka o
povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega
zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
v Občini Lukovica ( Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/96) in 15. člena statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet na 31. seji , dne 29.1.1998 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POVPREČNI CENI STANOVANJ,
POVPREČNIH STROŠKIH UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VREDNOSTI
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN PLAČILU SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA
PRIPRAVO IN OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
1. člen
Spremeni oziroma dopolni se 13. člen Odloka o povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških
urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 3/96), tako da na novo glasi:
Investitorju, ki lahko dokumentirano dokaže svoj lastni vložek v komunalne naprave iz 6. člena
tega odloka, se prispevek sorazmerno zmanjša, in sicer največ do 50% vloženega prispevka.
Vložek investiranja iz 1. odstavka se upošteva le za zadnjih 10 let.
2. člen
Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 16/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 18/94, 45/94,
57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATA

1. člen
V odloku o ustanovitvi režijskega obrata (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/95) se spremeni 4.
člen, tako, da po novem glasi:
Režijski obrat pokriva naslednja delovna področja:
•
•

upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov
pogrebne storitve in pogrebna dejavnost
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

upravljanje in vzdrževanje čistilne naprave
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav
upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskih objektov za odvod meteorne vode, odpadnih
komunalnih in padavinskih voda
čiščenje in urejanje javnih površin ter javna snaga
ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne
ceste
urejanje in vzdrževanje javnih tržnic - sejmišč
upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in
drugih javnih površin v naseljih
upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih, kanalizacijskih in ostalih objektov
in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb
plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij
urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov
urejanje in vzdrževanje športnih objektov in naprav
varstvo naravne dediščine
urejanje in izkoriščanje naravnih agregatov in kamenin
urejanje zimske službe
urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in rekreacijskih površin
urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč
upravljanje in vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v občinski lasti
urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč

Režijski obrat opravlja tudi naslednje naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči:
•
•
•
•
•

pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč za gradnjo
graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov
namen (opremljanje stavbnih zemljišč)
ugotavljanje predkupne pravice
izdelava zemljiškoknjižnih predlogov
obračunavanje komunalnih prispevkov

Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, vendar ne na škodo drugih obveznih javnih
služb.
2. člen
Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 26/97 in 70/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občione Lukovica na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
naslednji
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH
OB IZGRADNJI AVTOCESTE IN DELIH NA M-10
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o aktivnostih ob izgradnji avtoceste in
delih na M-10.
2. Občinski svet Občine Lukovica ponovno predlaga DARS-u in projektantu, da v skladu s
pisnimi zahtevami krajanov, krajevnih skupnosti in Občinskega sveta dopolni dokumentacijo
za leve zavijalce. Pri tem je potrebno upoštevati bodoči razvoj krajev kot predvidevajo
prostorski dokumenti Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, Ur. list
RS, št. 24/92, 29/95), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97), 6. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 14/89 in 7/90) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 1998 IN O
POVPREČNI GRADBENI CENI ZA LETO 1998
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 znaša
0,16 SIT/m2.
2. Gradbena cena za leto 1998 znaša 111.000,00 SIT/m2
3. Sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se
od 1.1.1998
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 14/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.
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Na podlagi Zakona o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 24/97) in 15. člena statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 31. seji ,
dne 29.1.1998 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PROJEKTNEGA SVETA CRPOV IN SOFINANCIRANJU
PROJEKTA ZA LUKOVICO Z NASELJEM BRDO
1. Imenuje se projektni svet za izvedbo projekta CRPOV (celostno urejanje podeželja in vasi)
za vas Lukovica z naseljem Brdo, v sestavi:
- g. Matej Kotnik
- g. Tadej Markič-predstavnik izvajalca
- ga. Marta Kos-predstavnica kmetijske pospeševalne službe
- ga. Stanislava Stopar-predstavnica Občinskega sveta Občine Lukovica
- g. Brane Kosec
- ga. Ana Zajc
- ga. Meta Orehek
- g. Vili Golob
Projektni svet nadzira in vodi izdelavo projektov in izvajanje programa CRPOV.
2. Občina Lukovica pristopi k sofinanciranju izdelave razvojnega projekta CRPOV za va
Lukovica z naseljem Brdo v višini 60% vrednosti celotnega projekta.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96, 23/96) ter 15. člena
statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine
Lukovica na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OŠ JANKA KERSNIKA BRDO
1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Janka Kersnika
Brdo v predloženem besedilu.
Ime in sedež OŠ Janka Kersnika Brdo in podružničnih šol v Krašnji in Blagovici se označi v
skladu z odlokom iz 1. točke.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.
17

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92), 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/94,
57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 31. seji , dne 29.1.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE V
PRVI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Domžale v
prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 35. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. list RS, št. 75/94) in 15. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na
31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI KNJIŽNICE DOMŽALE V PRVI
OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o ustanovitvi Knjižnice Domžale v prvi
obravnavi in ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96, 23/96) ter 15. člena
statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine
Lukovica na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA DOMŽALE V PRVI
OBRAVNAVI
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale v prvi obravnavi in ga posreduje v 30dnevno javno obravnavo.
2. Imenuje se Komisija v sestavi ga. Stanislava Stopar, g. Kamilo Domitrovič, ga. Vanja
Pograjc, predstavnik godbe Občine Lukovica ter delavki pravnih služb Občine Lukovica in
šole. Komisija je dolžna v času javne obravnave podati eventuelne pripombe k odloku o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale v prvi
obravnavi ter proučiti možnosti in pogoje ustanovitve Glasbene šole v Občini Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 8/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 15. člena statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 31. seji,
dne 29.1.1998 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA
NAČRTA OBMOČJA KAMNOLOMA LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta območja kamnoloma Lukovica v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno
razgrnitev. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, o kateri bo javnost obveščena
v časopisu Slamnik in na oglasni deski Občine Lukovica. Javna razgrnitev bo izvedena v
prostorih Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINSKI SVET
OBČINE LUKOVICA
Številka: 3/31/98
Datum: 29. januar 1998
ANDREJ BURJA, l.r.
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 18/94, 45/94,
57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet na 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
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ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN
DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LUKOVICA
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 8/95) se spremeni 6. točka 7. člena, tako, da po novem glasi:
Režijski obrat opravlja naloge iz svoje pristojnosti na področjih:
•
•
•
•
•
•

upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopaliških objektov
čiščenja in urejanja javnih površin
upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v naseljih
urejanja zimske službe
plakatiranja, obešanja transparentov in zastav, okrasitve naselij
druge naloge po navodilih Oddelka za komunalo

Režijski obrat opravlja tudi naslednje naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči:
• pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč za gradnjo
• graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov
namen (opremljanje stavbnih zemljišč)
• ugotavljanje predkupne pravice
• izdelava zemljiškoknjižnih predlogov
• obračunavanje komunalnih prispevkov
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/95 in 3/96).
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.
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Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na svoji 31. seji, dne 29.1.1998 sprejel
ODLOK
O PRAZNIKU OBČINE LUKOVICA

1. člen
Odlok določa praznik Občine Lukovica.
2. člen
Praznik Občine Lukovica je 4. september, dan rojstva pisatelja Janka Kersnika, ki se je rodil leta
1852 v gradu Brdo pri Lukovici.
3. člen
Občina Lukovica obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri se podeljujejo
občinska priznanja in nagrade Občine Lukovica.
4. člen
Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

Na podlagi 3.člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št.12/91), 40., 41. in 140.člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.12/96, 23/96), ter 8.člena
statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št.2/95) je Občinski svet občine
Lukovica na svoji 31. seji dne 29.01.1998 sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1.člen
S tem odlokom Občina Lukovica, s sedežem Lukovica 46 , Lukovica ( v nadaljevanju:
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
javni vzgojno - izobraževalni zavod OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO (v
nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice uresničuje Občinski svet občine Lukovica.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2.člen
Ime zavoda je: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA.BRDO
Sedež zavoda je: Brdo 5, Lukovica.
V zavodu sta za izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 4. razreda na različnih
lokacijah organizirani:
Podružnična šola BLAGOVICA , ki deluje na lokaciji Blagovica 33, Blagovica in
Podružnična šola KRAŠNJA, ki deluje na lokaciji Krašnja 14a , Lukovica .
3.člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem
premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnični šoli nimata pooblastil v pravnem prometu.
4.člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
šolstvo.
2.Pečat zavoda
5.člen
Zavod ima pečat: okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. V sredini
pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež zavod.
Pečat s premerom 35 mm uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov,
dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem
oz. njihovim staršem.
Pečat s premerom 20 mm uporablja zavod predvsem za potrjevanje finančne in knjigovodske
dokumentacije.
6.člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, ter delavce, ki so
zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3.Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7.člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za
nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec ima v času
nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge
osebe.
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8.člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil
in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisuje za zavod ravnatelj, direktor
skupnosti, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet,
ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v
odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4.Šolski okoliš
9.člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski
okoliš, ki obsega naslednja naselja:
Blagovica, Brdo pri Lukovici, Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice,
Dupeljne, Gabrje nad Špilkom, Golčaj, Gorenje, Gradišče pri Lukovici, Hribi, Imovica, Javorje
pri Blagovici, Jelša, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica pri
Domžalah, Mala Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Podmilj, Podsmrečje,
Poljane nad Blagovico, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje pri
Šentvidu, Prevoje, Prilesje, Prvine, Rafolče, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje
Prapreče, Spodnji Petelinjek, Straža, Suša, Šentožbolt, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče,
Trojane, Učak, V Zideh, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad
Krašnjo, Vrhovlje, Zavrh pri Trojanah, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek,
Zlatenek, Zlato Polje in Žirovše.
Območje iz katerega se otroci vpisujejo v matično Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo obsega
naslednja naselja:
Brdo pri Lukovici, Brezovica pri Zlatem Polju, Čeplje, Češnjice, Dupeljne, Gradišče pri
Lukovici, Imovica, Lipa, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju,
Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Selce,
Spodnje Koseze, Spodnje Prapreče, Straža, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Videm pri
Lukovici, Vrba, Vrhovlje, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zlato Polje.
Območje iz katerega se otroci vpisujejo v Podružnično šolo Krašnja obsega naslednja naselja:
Krašnja, Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Vrh nad Krašnjo, Spodnje Loke, Žirovše.
Območje iz katerega se otroci vpisujejo v Podružnično šolo Blagovica obsega naslednja naselja:
Blagovica, Gabrje nad Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje,
Poljane nad Blagovico, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke,
Zlatenek,
Trojane, Bršlenovica, Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, Prvine, Suša, Učak, Zavrh
pri Trojanah, V Zideh, Hribi, Šentožbolt.
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III. DEJAVNOSTI ZAVODA
10.člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji:
- M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
- M/80.10 predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
- M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
- H/55.51 storitve menz
- I/60.21 drugi kopenski potniški promet
- O/92.61 obratovanje športnih objektov
- K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem
- G/52.47 trgovina na drobno s knjigami
- K/72.60 druge računalniške dejavnosti
- K/74.841 prirejanje razstav, sejmov, kongresov
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11.člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je
sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
12.člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti,
dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni
pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter
drugi predpisani pogoji.
13.člen
Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, povezane z vzgojo in izobraževanjem, s katerim
dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno - izobraževalnega in vzgojno - varstvenega dela ali s
katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje v
register vpisanih dejavnosti.
14.člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so
vpisane v sodni register.
IV.ORGANI ZAVODA
15.člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
-ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma
imenovanja določi s pravili.

24

1. Svet zavoda
16.člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev
zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi ter o zadevah, za
katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda (od tega 1 predstavnik podružnične šole Blagovica in 1
predstavnik podružnične šole Krašnja),
- trije predstavniki staršev (od tega 1 predstavnik podružnične šole Blagovica in 1 predstavnik
podružnične šole Krašnja).
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Lukovica.
Predstavnike delavcev zavoda, od katerih je en predstavnik delavcev podružnične šole
Blagovica in en predstavnik podružnične šole Krašnja, izvolijo delavci na neposrednih in tajnih
volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17.člen
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 pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določa: dan volitev, število
članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. člani volilne komisije
in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
18.člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta zavoda ima najmanj 10 % delavcev zavoda.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, se predložijo volilni komisiji v 21 dneh, od dneva od objave
sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
19.člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija
lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov
po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
20.člen
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Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Kolikor ni
mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako
število glasov, je izvoljen 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.
21.člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega
namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku
20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22.člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve
najmanj 10 % delavcev zavoda.
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 volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev
zavoda.
2. Ravnatelj
23.člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je
odgovoren za zakonitost dela.
Ranatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
24.člen
Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in
pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v
njegovi odsotnosti.
25.člen
Podružnično šolo vodi vodja podružnice.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
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26.člen
Strokovni organi zavoda so:
- učiteljski zbor
- oddelčni učiteljski zbor
- razrednik
- strokovni aktiv.
4. Svet staršev
27.člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
28.člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do
uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli
odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez
soglasja ustanovitelja.
29.člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev,
plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev oziroma proizvodov,
ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravili drugih dejavnosti v skladu s tem
odlokom, se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev
sredstev, ki jih sprejme svet zavoda.
30.člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom,
prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznih razredov in
oddelkov ali starostnih skupin vrtcev, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega ali vzgojnovarstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne
oprem, za zviševanje standarda pouka ter vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobi sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih
virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije
prestavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
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Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
31.člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s
katerimi upravlja zavod.
VII. NADZOR
32.člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje,
namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja
šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področji, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena,
izvajajo instiucije, določene z zakonom.
33.člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor
sklada občine, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34.člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, uredi s pravili. S pravili uredi
tudi svojo notranjo organizacijo in delo. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
35.člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. POVEZOVANJE V SKUPNOST ZAVODOV
36.člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva
uveljavitve tega odloka.
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37.člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
38.člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39.člen
Za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo prehrane in za
opravljanje drugih skupnih zadev, se zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem poveže v skupnost
zavodov.
40.člen
Zavod je pravni naslednik OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO , ki je vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št.: 1/1260/ 00 in prevzame vse pravice
in obveznosti te šole.
41.člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati dosedanji Odlok o ustanovitvi osnovne šole Janko
Kersnik Brdo (Ur. vestnik Občine Domžale št. 11/92), in Odlok o določitvi šolskih okolišev
osnovnih šol v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,št. 4/85).
42.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/31/98
Datum: 29. januar 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ANDREJ BURJA, l.r.

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Uredniški odbor: Vinko Pirnat začasni odgovorni urednik
tel. & fax.: 735-119, 735-098, 735-087. E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Vinko Pirnat, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 160 izvodov
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