URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 30. MAREC 1998 ŠT.2 LETO IV
CENA 600 SIT

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.
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.
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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.
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
31

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, Dupeljne, Gradišče pri Lukovici,
Imovica, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri
Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Spodnje Koseze,
Spodnje Prapreče, Straža, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Videm pri Lukovici, Vrba,
Vrhovlje, Zgornje Prapreče, 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, Češnjice, Gabrje nad Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Lipa, Mali Jelnik, Podsmrečje,
Prevoje, Prilesje, Poljane nad Blagovico, Selce, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke,
Zgornje Loke, Zlatenek, Zgornji Petelinjek,
Trojane, Bršlenovica, Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, Prvine, Suša, Učak, Zavrh
pri Trojanah, V Zideh, Hribi, Šentožbolt.
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.
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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.
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
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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
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.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.

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 na 32. seji, dne 12. marca 1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH OB IZGRADNJI AVTOCESTE IN
DELIH NA M-10
1. Sprejme se informacija o aktivnostih ob izgradnji avtoceste in delih na M-10.
2. Občinski svet Občine Lukovica zahteva, da investitor pospeši aktivnosti pri projektiranju in
operativnem delu na M-10.
3. Občinski svet zahteva, da se pri križišču Lukovica IV takoj postavi prometna signalizacija.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

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 na 32. seji, dne 12. marca 1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA NADZORNEGA ODBORA O PREGLEDU POSLOVANJA
OBČINE LUKOVICA V LETU 1997
Sprejme se poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja Občine Lukovica v letu 1997.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi 43 člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94) in 15. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95), je občinski svet na 32. seji, dne 12.
marca 1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA O
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1997 IN O SPREJEMU ODLOKA
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1997

1. V skladu s 101. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica se odlok sprejme po
hitrem postopku .
2. Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lukovica za leto 1997 in
premoženjska bilanca Občine Lukovica na dan 31. decembra 1997 v predloženem besedilu
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, številka 80/94), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95), 15. člena
statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/95) in 101. člena
poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 4/95) je Občinski svet
Občine Lukovica na 32. seji, dne 12. marca 1998 sprejel
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 1997, katerega sestavni del je
bilanca prihodkov in odhodkov, ki izkazuje:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov in
odhodkov
SIT
442.310.282,15
338.694.851,39

Račun financiranja
SIT

Skupaj
SIT

1.704.000,00
834.789,95

444.014.282,15
339.529.641,34

103.615.430,76

869.210,05

104.484.640,81

2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki na računu proračuna v višini 104.484.640,81 SIT zajema:
- rezervna sredstva

658.087,00 SIT
39

- sredstva za stanovanjsko dejavnost
- sredstva za zemljiško - kmetijsko dejavnost
skupaj

9.136.519,00 SIT
17.324.534,00 SIT
27.119.140,00 SIT

Čisti prihodek v znesku 77.365.500,81 SIT se razporedi na rezervacije po pogodbah:
- izgradnja telefonskega omrežja
- letno vzdrževanje cest
- zimska služba
- rekonstrukcija ceste v Rafolčah
- rekonstrukcija ceste Zlatenek - Gabrje
- izgradnja kanalizacije v Lukovici
- izgradnja vodovoda v KS Zlato polje
- ohranjanje kulturne dediščine
- tekoče vzdrževanje kulturnih domov
- vzdrževanje okolice občinske stavbe
- ureditev kletnih prostorov občinske stavbe
skupaj

61.107.000,10 SIT
1.798.770,00 SIT
1.388.447,71 SIT
1.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
509.087,00 SIT
2.995.696,00 SIT
3.000.000,00 SIT
425.544,00 SIT
100.000,00 SIT
40.956,00 SIT
77.365.500,81 SIT

Nerazporejenega čistega prihodka za prenos v naslednje leto ni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 420/98
Datum: 12. marec 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 Občine Lukovica na 32. seji, dne 12.3.1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SPOMENIŠKO VARSTVENEGA PROGRAMA ZA LETO 1998
1. Pri obnovi kulturnih spomenikov bodo imeli v letu 1998 prednost naslednji kulturni
spomeniki:
- grad: Brdo
- sakralni spomeniki: Sp. Prapreče, Gradišče, V Zideh, Golčaj
- kulturno zgodovinski spomeniki: Stara pošta Lukovica, Breg Imovica
- naravna dediščina: Grajski park Brdo
- znamenja: Marijino znamenje v Lukovici, Stojčevo znamenje na Prevojah, znamenje ob
cerkvi v Šentvidu, znamenje v Rokovnjaškem gozdičku, znamenje v Krajnem Brdu.
2. Občina Lukovica nadaljuje s sanacijo kulturnozgodovinskega spomenika p.c. sv. Luka v Sp.
Praprečah in v ta namen v proračunu za leto 1998 nameni ustrezna sredstva.
3. Oddelek za splošne zadeve Občine Lukovica pripravi dogovor (pogodbo) o ureditvi
medsebojnih odnosov z lastnikom gradu Brdo.
4. Grad Brdo (spomeniško varstvena akcija) se financira v razmerju 50% država (MK), 30%
občina, 20% lastnik.
5. Občina sodeluje pri obnovitvi kulturnih spomenikov - znamenj. V letu 1998 se za znamenji
na začetku Prevoj in v Krajnem Brdu nameni 500.000,00 SIT.
6. Občinska uprava v upravnih postopkih pomaga vsem zainteresiranim lastnikom kulturne
dediščine pri iskanju pomoči in obnovi spomenikov.
7. Občinska uprava je skupaj z ZVNKD zadolžena za pripravo odloka o Kulturnih - naravnih
spomenikih še v 1998. letu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 8/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

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 32. seji, dne 12.marca 1998, sprejel
SKLEP
O PRIPRAVI PREGLEDA OPRAVLJENEGA DELA IN ZAČETNIH OSNOV ZA
DOLGOROČNI RAZVOJ OBČINE LUKOVICA
Pripravi se pregled opravljenega dela in začetne osnove za dolgoročni razvoj Občine Lukovica.
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1. Imenuje se Komisija za pripravo pregleda opravljenega dela in začetnih osnov dolgoročnega
razvoja Občine Lukovica, v sestavi:
- župan g. Anastazij Živko Burja
- podžupan g. Matej Kotnik
- podpredsednik občinskega sveta g. Andrej Burja
- tajnik občinske uprave g. Vinko Pirnat
- član občinskega sveta g. Milan Drčar
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

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 na 32. seji , dne 12. marca 1998, sprejel
SKLEP
O UREDITVI SREDIŠČA NASELJA LUKOVICA KOT ENI PREDNOSTNIH NALOG
OBČINE LUKOVICA V LETIH 1999, 2000 OZIROMA DO NJEGOVE KONČNE
UREDITVE
1. V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1996-1990, oboje za območje Občine
Lukovica, dopolnitev 1996 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/97) bo ureditev središča
naselja Lukovica (izdelava projektov in začetek izgradnje) prioritetna naloga Občine
Lukovica v letu 1998.
2. Ureditev središča naselja Lukovica bo ena od prednostnih nalog Občine Lukovica tudi v letu
1999, 2000 in vse naprej do končne ureditve.
3. Projektni svet CRPOV in odbor za sanacijo Lukovice do naslednje seje Občinskega sveta
pripravita približno oceno ureditve središča naselja Lukovica v posameznih letih.
4. Župan Občine Lukovica naj oceni višino proračunskih sredstev v letu 1998 za predvideni
odkup zemljišč v središču Lukovice v tem letu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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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 15.člena
statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št.2/95) je Občinski svet občine
Lukovica na svoji 32. seji dne 12.marca 1998 sprejel
SKLEP
O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA DEVETLETNO ŠOLANJE
1. Občinski svet potrjuje »Investicijski program za devetletno šolanje - OŠ Janka Kersnika Brdo,
vključno z obema podružničnima šolama v Krašnji in Blagovici.
2. Občinski svet soglaša, da se pristopi k izdelavi investicijskega programa in projektov za
glasbeno šolo v okviru prostorov OŠ Janka Kersnika Brdo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11a/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

Na podlagi 60. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet na 32. seji , dne 12. marca 1998, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA PRIDOBITEV NEPREMIČNINE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s pridobitvijo nepremičnine, parc. št. 581/1, v izmeri
12411 m2, k.o. Lukovica, za potrebe režijskega obrata ali reševanje socialnih vprašanj.
2. Občinski svet Občine Lukovica pooblašča župana g. Anastazija Živka Burja, da s
prodajalcem sklene kupoprodajno pogodbo za nepremičnino iz 1. točke.
3. Župan mora občinskemu svetu podati informacijo o višini kupnine za pridobljeno
nepremičnino iz 1. točke sklepa.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/32/98
Datum: 12. marec 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 77., 78. člena poslovnika Občinskega sveta (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 4/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 32. seji, dne 12.3.1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČIL O DELU DELOVNIH TELES V LETU 1997 IN LETNIH
PROGRAMIH DELA V LETU 1998
1. Sprejmejo se poročila o delu za leto 1997 in letni programi dela za leto 1998 naslednjih
delovnih teles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisije za spremljanje priprav in gradnjo avtoceste
Komisije za raziskavo povojnih pobojev, pravnodvomljivih procesov in drugih nepravilnosti
Komisije za koordiniranje izgradnje telefonskega omrežja
Odbora za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in okolje
Odbora za splošne zadeve
Odbora za družbene in društvene dejavnosti
Nadzornega odbora Občine Lukovica
Komisije za varnost v cestnem prometu

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

Na podlagi 113. in 114. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na svoji 32. seji, dne 12. marca 1998, sprejel

SKLEP
O UVEDBI POSTOPKA ZA SPREMEMBO STATUTA OBČINE LUKOVICA

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema pobudo za uvedbo postopka za spremembo statuta
Občine Lukovica in njegovo uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi.
2. Statutarno pravna komisija se zadolži, da pripravi besedilo sprememb in dopolnitev statuta.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/32/98
Datum: 12. marec 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, 5794,
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 na 32. seji, dne 12. marca 1998, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO
DOMŽALE

V Svet Centra za socialno delo Domžale se imenuje ga. Stanislava Stopar, ravnateljica OŠ Janka
Kersnika Brdo, roj. 11.11.1943, stan. Lukovica 33a , 1225 Lukovica .
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 16/32/98
Datum: 12. marec 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, štev. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na svoji 32. seji , dne 12.3.1998 sprejel
SKLEP
O SOFINANCIRANJU GRADNJE PRIZIDKA K DOMU UPOKOJENCEV DOMŽALE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s predvidno izgradnjo prizidka k Domu upokojencev
Domžale.
2. Občina Lukovica bo izgradnjo prizidka sofinancirala v višini 3 % investicije. Sredstva bo
zagotovila v proračunu Občine Lukovica leta 1999 in 2000.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 17/32/98
Datum: 12. marec 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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