URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 09. julij 1998, ŠT. 4 LETO IV
CENA 600 SIT

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93,6/94,45/94,57/94,14/95,20/95,26/97 in 70/97) in 117. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 4/95), je Občinski svet Občine Lukovica na
12. izredni seji, dne 6. maja 1998, sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
O ODSTOPU PREDSEDNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema ugotovitveni sklep o odstopu g. Cirila Smrkolja,
roj. 22.9.1949, stan. Šentožbolt 1, Trojane, s funkcije predsednika občinskega sveta Občine
Lukovica
2. Kandidacijski postopek za volitve novega predsednika občinskega sveta Občine Lukovica
vodi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/12i/98
Datum: 6. maj 1998

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

Na podlagi 21. člena Odloka o glasilu Občin Domžale, Lukovica in Moravče (Ur. Vestnik
Občine Lukovica, št. 3/95 in 1/96) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je občinski svet na 12. izredni seji, dne 6. maja 1998 sprejel
SKLEP
O SPREMEMBI VIŠINE NADOMESTILA ZA DELO ODGOVORNEGA UREDNIKA
GLASILA SLAMNIK
Občinski svet Občine Lukovica določa nadomestilo za delo odgovornega urednika glasila
Slamnik v višini 45.000,00 SIT.
Višina nadomestila je izražena v netto znesku za številko glasila in velja od 1.1.1998. Višine
ostalih honorarjev in nadomestil ostajajo naspremenjene.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/12i/98
Datum: 6. maj 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, 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 12. izredni seji, dne 6.5.1998 sprejel
SKLEP
O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V LETU 1998
Prioritetna investicija Občine Lukovica v letu 1998 je izgradnja vodovodnega sistema od
Zlatenka do Velikega Jelnika.
Obrazložitev:
Širjenje javnega vodovodnega sistema v dolini Črnega grabna je v nekdanji občini Domžale
potekalo zelo počasi. Občini Lukovica, ki je z reformo lokalne samouprave postala samostojna
lokalna skupnost, pa pomeni izgradnja vodooskrbnih sistemov v dolini in okoliških vaseh
prioriteto – poleg izgradnje cestnega omrežja. Ker je oskrba z zdravo, kvalitetno pitno vodo ob
vse bolj onesnaženem okolju osnovnega življenjskega pomena, je občina pristopila k celovitem
reševanju problema. Ker je vodovod za oskrbo naselja Zlatenek že končan, je izvedba 2. faze, to
je izgradnja vodovoda za oskrbo naselja Veliki Jelnik nujna in zato prioritetna naloga občine v
letu 1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/12i/98
Datum: 6. maj 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, 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 12. izredni seji, dne 6.5.1998 sprejel
SKLEP
O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V LETU 1998
Prioritetna investicija Občine Lukovica v letu 1998 je dokončanje del na občinskih cestah:
- Jelša – Gabrje
- Obrše – Mala Lašna
- Javorje – Log – Suša
Obrazložitev:
Gre za občinske ceste, ki služijo lokalnemu prometu, vse na demografsko ogroženem območju
(Ur. list RS, št. 45/97) in so edina povezava z nižinskim svetom. Ker so bile ceste ozke in težko
prevozne, kar je močno otežkočalo vsakodnevne stike ljudi z dolino, je bila potreba po obnovitvi
prisotna že v nekdanji občini Domžale, v kateri pa je vedno primanjkovalo proračunskih
sredstev. Slednjih primanjkuje tudi v naši novi lokalni skupnosti. Njihova rekonstrukcija je bila
že v letu 1997 na prvem mestu kot prioritetna naloga občine. V letošnjem letu je obnova v večji
meri končana, zato je potrebno dokončno izvesti zaključna dela.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/12i/98
Datum: 6. maj 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, 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 12. izredni seji, dne 6.5.1998 sprejel
SKLEP
O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V LETU 1998
Prioritetna investicija Občine Lukovica v letu 1998 je izgradnja telekomunikacijskega omrežja
na območju ATC Blagovica.
Obrazložitev:
Občina Lukovica, ki je z reformo lokalne samouprave postala samostojna lokalna skuopnost, je
po številu telefonskih priključkov na prebivalca na predzadnjem mestu v Sloveniji. Odročni
zaselki (občina nima večjega centra, vasi so razpršene in v večjem delu tudi demografsko
ogrožene) in celo kraji ob M-10 so brez telefonskih priključkov. Na dolgoletno željo krajanov na
območju ATC Blagovica (naročniki čakajo na to nepogrešljivo dobrino že 20 let) in zaostali
razvoj v teh krajih, je izgradnja telekomunikacijskega omrežja na tem območju nujna in zato
prioritetna naloga občine tudi v letu 1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/12i/98
Datum: 6. maj 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, 70/97 in 10/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 23.6.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O PRIPRAVI PREDLOGOV ZA SPREMEMBO
PREDLOGA NAČRTA POSLOVANJA KOMUNALNO STANOVANJSKEGA
PODJETJA DOMŽALE ZA LETO 1998
1. Občinski svet Občine Lukovica pooblašča župana, občinsko upravo in komisijo za delitveno
bilanco, da s Komunalno stanovanjskim podjetjem Domžale pripravijo predloge rešitev za
Občino Lukovica glede pričakovanega negativnega rezultata poslovanja javnega dela
podjetja v letu 1998.
2. Občinska uprava, Oddelek za komunalo naj skupaj s komisijo za delitveno bilanco preveri
seznam infrastrukture.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/34/98
Datum: 23. junij 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, 70/97 in 10/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 23.6.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O POSLOVANJU KOMUNALNO STANOVANJSKEGA
PODJETJA DOMŽALE ZA LETO 1997
3. Sprejme se poročilo o poslovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale za leto 1997.
4. Župan g. Anastazij Živko Burja v roku 30 dni ponovno skliče predstavnike KSP Domžale,
Krajevne skupnosti Lukovica in Občine Lukovica, da skušajo uskladiti medsebojne interese
glede plačila odškodnine zaradi dejavnosti kamnoloma v Lukovici.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/34/98
Datum: 23. junij 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, 70/97 in 10/80) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 23.6.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O IZGRADNJI AVTOCESTE IN UREDITVI M-10
1. Sprejme se informacija o aktivnostih ob izgradnji avtoceste in delih na M-10.
2. Ker še niso bili odobreni levi zavijalci na M-10 (sklep občinskega sveta z dne 29.1.1998 in
12.3.1998) in s tem odobrene tudi programske dopolnitve projektov, naj občinska uprava o
zadevi znova zahteva pozitivno rešitev od DARS-a in DRSC-ja.
3. Glede informacij o opustitvi deponije Orehovica naj predstavniki občine zahtevajo razgovor
pri DARS-u v prisotnosti predstavnika IGM in Občine Zagorje.
Ker je Orehovica po Uredbi o AC predvidena za ureditev (glede deponiranja materiala), naj
DARS v primeru opustitve deponije delno izvrši programirano ureditev Orehovica. To je
nadomestilo krajanom in KS Trojane in v skladu z zahtevami za ureditev vodotoka, poti,
nasipov itd. zaradi kmetijskih, turističnih in komunalnih vidikov.
4. Ker se pri pridobivanju zemljišč ob sanacijskih ukrepih na M-10 pojavljajo posamezniki, ki
niso pripravljeni na odkup zemljišč, naj predstavniki občine ter KS Prevoje, Lukovica,
Krašnja in Blagovica znova poskusijo doseči sporazume. Rok za pridobitev soglasij je
15.7.1998.
V primerih nerazumnih odporov in nepripravljenosti za sporazume, bo občina morala
zaščititi javni interes in sprožiti ustrezne postopke. V primeru Šentvida naj občinska uprava
pridobi tudi katastrske podloge in dokumentacijo zaradi ugotovitve meje M-10 in meje
sosedov ob cesti.
5. Projekt za cesto Sp. Prapreče – Drtijščica je v izdelavi. Potrebno je pridobiti še soglasja
nekaterih lastnikov na trasi, za kar je potrebno v sodelovanju občinske uprave in KS
Lukovica opraviti z njimi osebne pogovore, po potrebi pa sklicati sestanek in jim predočiti
projektne rešitve.
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6. Glede ponudbe podjetja Paritet iz Celja za izvajanje nadzora del na AC je treba pridobiti
strokovne reference s strani Občine Žalec in KS Vransko, nakar bo možna odločitev o
ustreznosti izbire.
Podatke priskrbita g. T. Cerar in g. J. Miklavc.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/34/98
Datum: 23. junij 1998

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

Na podlagi 21. člena Odloka o glasilu Občin Domžale, Lukovica in Moravče (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 3/95 in 1/96) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 23.6.1998 sprejel
SKLEP
O SPREMEMBI VIŠINE NADOMESTILA ZA DELO ODGOVORNEGA UREDNIKA
GLASILA SLAMNIK
1. Občinski svet Občine Lukovica določa višino nadomestila za delo odgovornega urednika
glasila Slamnik v višini 45.000,00 SIT.
Višina nadomestila je izražena v netto znesku za številko glasila in velja od 1.1.1997. Višine
ostalih honorarjev in nadomestil ostajajo nespremenjene.
2. Sklep občinskega sveta Občine Lukovica, št. 4/12i/98 z dne 6.5.1998 o spremembi višine
nadomestila za delo odgovornega urednika glasila Slamnik, se razveljavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/34/98
Datum: 23. junij 1998

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

Na podlagi 15 in 114. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 2/95 ) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 23.6.1998 sprejel
SKLEP
O SPREMEMBAH STATUTA OBČINE LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema osnutek sprememb statuta Občine Lukovica v prvi
obravnavi v predloženem besedilu in ga posreduje v 20 – dnevno javno razpravo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/34/98
Datum: 23. junij 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, 70/97 in 10/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 23.6.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O PRIZADEVANJIH OBČINE LUKOVICA ZA ODKUP
DELA »PUNGARTNIKOVE HIŠE« V LUKOVICI
1. Sprejme se informacija o prizadevanjih Občine Lukovica za odkup dela »Pungartnikove
hiše« v Lukovici.
2. Občina Lukovica s sodelovanju s krajevno skupnostjo Lukovica in Odborom za sanacijo
Lukovice poišče najugodnejšo rešitev o morebitni skupni ponudbi glede nakupa
Pungartnikove hiše.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/34/98
Datum: 23. junij 1998

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

Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Ur. list RS št. 9/92) in 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list št. 72/94,
57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/80) ter 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 34. seji dne 02.
julija1998 (nadaljevanje 34. seje z dne 23. junija) sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Domžale v
predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/34/98
Datum:02.julij 1998

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

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), in 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/94,
57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/80)) ter 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet občine Lukovica na svoji 34. seji dne 02.
julija1998 (nadaljevanje 34. seje z dne 23. junija) sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občine Domžale, Mengeš, Lukovica in Moravče ustanavljajo s tem odlokom javni zdravstveni
zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za občine:
Domžale, Mengeš, Moravče in Lukovica
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Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
II. IME , SEDEŽ IN PEČAT JAVNEGA ZAVODA
2. člen
Ime javnega zavoda je: ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE.
Sedež zavoda je: Domžale, Mestni trg 2.
Skrajšano ime zavoda: ZD DOMŽALE.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu
mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Zavod uporablja pečat okrogle oblike premera 30 mm, v katerega sredini je grb Republike
Slovenije, ob zgornji krožnici je napis: Republika Slovenija, ob spodnji pa: Zdravstveni dom
Domžale.
Zavod uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega
odstavka tega člena.
5. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
6. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod
organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev posamezne občine je potrebno
soglasje občine, na območju katere se dejavnost organizira.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev območja vseh novo nastalih
občin, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu Domžale, je potrebno soglasje vseh občin.
Za ukinitev dejavnosti je potrebno soglasje vseh občin.
7. člen
Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom Zakona o
zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:
•
•
•
•
•
•
•

organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupnih prebivalcev,
nujno medicinsko pomoč,
splošno medicino,
zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
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• medicino dela,
• fizioterapijo in rehabilitacijo,
• specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v
skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občine Domžale, Mengeš, Lukovica in
Moravče.
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Domžale, Moravče,
Mengeš in Lukovice v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja za prebivalce
ostalih občin, pravnih naslednic bivše občine Domžale.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in
zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijsko dejavnostjo
naslednja:
•
•
•
•
•

N 85.1 zdravstvo,
N 85.121 osnovna zdravstvena dejavnost,
N 85.12 izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
N 85.122 specialistična ambulantna dejavnost,
N 85.130 zobozdravstvena dejavnost.

Za potrebe izvajanja dejavnosti zavod izvaja tudi:
• N 74.12 računovodska in knjigovodska dejavnost,
• N 70.20 dajanje nepremičnin v najem.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu s
zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
• svet zavoda,
• direktor zavoda,
• strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a.) Svet zavoda
9. člen
Svet zavoda sestavljajo:
• trije predstavniki delavcev zavoda,
• eden predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
• trije predstavniki ustanoviteljev občin.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v
skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
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Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet v skladu s statutom občin, od katerih imenuje
občina Domžale dva predstavnika, enega pa občine zunaj sedeža zavoda, po vsakokratnem
medsebojnem dogovoru.
10. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Člani sveta zavoda so lahko ponovno izvoljeni.
11. člen
Svet zavoda:
• sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta
zavoda,
• sprejema program dela in razvoja zavoda,
• spremlja izvrševanje programa dela,
• sprejema finančni načrt,
• sprejema zaključni račun,
• odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
• daje soglasja k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v
statutu,
• predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
• daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih
vprašanjih,
• sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
• imenuje in razrešuje glavnega direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev,
• na predlog glavnega direktorja imenuje in razrešuje pomočnika direktorja,
• imenuje in razrešuje člane disciplinske komisjje, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in
stalnih ali občasnih komisij,
• opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
Predstavniki Sveta zavoda sprejmejo program dela in razvoja zavoda, ter finančni načrt s
konsenzom.
b.) Direktor
12. člen
Direktorja imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
13. člen
Direktor zdravstvenega doma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavlja in zastopa zdravstveni dom,
organizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega doma,
odgovarja za zakonitost dela,
vodi strokovno delo zdravstvenega doma,
odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
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• opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima visoko strokovno
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih in
je državljan Republike Slovenije.
Direktor je imenovan za dobo 4 (štirih) let.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora imeti
direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri.
Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno delo
zavoda strokovni vodja.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Področje delovanja, pristojnosti, odgovornosti in imenovanje strokovnega vodje se opredeli v
statutu zavoda.
c.) Strokovni svet
14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ. Naloge, sestavo in način oblikovanja
strokovnega sveta določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Premoženje s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je
ustanovljen, je lastnina ustanoviteljev. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanoviteljem.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po
predhodnem soglasju ustanoviteljev.
16. člen
Zavod pridobiva sredstva s plačili za opravljene zdravstvene storitve iz zdravstvenega
zavarovanja Republike Slovenije. Nadalje pridobiva sredstev iz proračuna občin, sredstva iz
pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci
koncesionarji ter iz drugih virov, določenih z zakonom.
17. člen
Ustanovitelji iz občinskih proračunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa zdravstvenega
varstva v občinah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so skupnega
pomena,natančno opredeljene v planu dejavnosti in za druge obveznosti, določene z zakonom in
tem odlokom v višini:
•
•
•
•

Občina Domžale zagotavlja sredstva v višini 62% vrednosti za ZD Domžale,
Občina Lukovica zagotavlja v višini 12% vrednosti za ZD Domžale,
Občina Mengeš zagotavlja v višini 14% vrednosti za ZD Domžale,
Občina Moravče zagotavlja v višini 12% vrednosti za ZD Domžale.
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Občina zunaj sedeža zavoda, na območju katere je organizirana zdravstvena postaja, je dolžna
zagotavljati sredstva za delovanje le-te.
Predlog letnega načrta za naslednje leto je zavod dolžan predložiti ustanoviteljicam najkasneje
do 30.11. za prihodnje poslovno leto.
18. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne
opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa, oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih
aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega
na ravni občin.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelje o rezultatih poslovanja ter dajati ustanoviteljem druge
podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI
KRITJA PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko - tehnološko posodobitev
in opravljanje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nadalje nameni za investicije v opremo ali za obnovo in
vzdrževanje opreme. Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanoviteljev lahko nameni za
stimulativno nagrajevanje delavcev v obliki enkratnega nagrajevanja.
20. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu,
krijejo ustanovitelji le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelji pa ugotovijo, da je do
primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med
kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da
ima sistematizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v
skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin, ter da je realizirana masa sredstev za plače
enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
21. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
22. člen
Če zavod v med letnim ali letnim obračunskim obdobjem izkaže presežek prihodkov nad
odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže
primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem
obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
23. člen
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Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastna
realizacija), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije
stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke iz prvega odstavka tega člena zavoda se ne more razporejati za investicije ali za druge
namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne dajo soglasje
ustanovitelji.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V
PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za
promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev.
25. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je
določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
26. člen
V pravnem prometu zastopa in prestavlja zavod direktor.
27. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z
ustanovitelji oddal v najem ali v zakup koncesionarju ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh
prostorih, v skladu s pogodbo.
28. člen
Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema prostih prostorov in opreme, ki jih ne
potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih
sredstev v prostore in opremo.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
29. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže, le iz
pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela
zdravstvenega zavoda, h kateremu so dali predhodno soglasje.
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X.

DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN
ZAVODA
30. člen

Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih
zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
31. člen
Ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega
programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavodu
zagotavljajo ustanovitelji v razmerju 62% Domžale, 12% Lukovica, 14% Mengeš in 12%
Moravče.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
32. člen
Zavod mora od ustanoviteljic:
• pridobiti soglasje k določbam statuta in statutarnim spremembam,
• pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
XI. PREDHODNA DOLOČBA
33. člen
Prebivalci vseh občin, za katere je zavod izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka,
ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva tudi v naprej.
34. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, urejajo
občine s posebno pogodbo.
XII. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Do uveljavitve statuta zavoda uporablja zavod statut ter druge splošne akte, ki so veljali na dan
sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, ter odlokom in drugimi
predpisi.
Svet zavoda sprejme statut v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
36. člen
Do imenovanja poslovodnega organa skladno s tem odlokom opravlja zadeve tega organa vršilec
dolžnosti poslovodnega organa.
37. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 45 dni po uveljavitvi tega odloka. Do
oblikovanja sveta zavoda po tem odloku opravlja njegove naloge dosedanji organ upravljanja.
38. člen
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Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi Javnega zavodaZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, Ur. vestnik Občine Domžale 14/91.
39. člen
Ta odlok začne veljati takoj, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin
ustanoviteljic.
40. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/34/98
Datum:02.julij 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 člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96 in 23/96 in 23/96) ter
15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 2/95) je Občinski svet
Občine Lukovica na svoji 34. seji dne 02. julija 1998 (nadaljevanje 34. seje z dne 23. junija)
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ROJE
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Roje v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/34/98
Datum: 02.julij 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGASVETA
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
15..člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.2/95) je Občinski svet
občine Lukovica na svoji 34. seji dne 02. julija 1998 (nadaljevanje 34. seje z dne 23. junija)
sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA ROJE
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
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S tem odlokom Občina Domžale, Občina Lukovica, Občina Mengeš in Občina Moravče ( v
nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva
predšolskih otrok s posebnimi potrebami in motnjami v razvoju javni vzgojno - izobraževalni
zavod OSNOVNA ŠOLA ROJE (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo Občinski sveti občin Domžale, Lukovica,
Mengeš in Moravče po ključu:
-Občina Domžale 62%
-Občina Lukovica 12%
-Občina Mengeš 14%
-Občina Moravče 12%.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: OSNOVNA ŠOLA ROJE.
Sedež zavoda je: Kettejeva 15, Domžale.
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 popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem
premoženjem, s katerim razpolaga.
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.
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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
poslovne 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.Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem vzgojno izobraževalnem in
vzgojno varstvenem programu na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji:
- M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
- M/80.101 dejavnost vrtcev
- 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 ustanovitelji ne dajo 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
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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 ustanoviteljev, predstavniki delavcev
zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok, drugi predpisi in pogodba o
razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda pa odloča o sprejemu razvojno finančnega načrta s konsenzom vseh ustanoviteljic.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljev,
- pet predstavnikov delavcev zavoda ,
- trije predstavniki staršev .
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti, tako da Občinski svet Občine Domžale
imenuje 2(dva) predstavnika, 1(enega) predstavnika pa imenujejo preostale tri občine po
vsakokratnem medsebojnem dogovoru.
Predstavnike delavcev zavoda 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
Predlog letnega načrta za naslednje leto je zavod dolžan predložiti ustanoviteljicam najkasneje
do 30.11. za prihodnje poslovno leto.
18. 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
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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.
19. 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.
20. 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 volivca, 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.
21. 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.
22. 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
23. 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.
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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
24. 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.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom.
25.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.
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
Ustanovitelji in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do
uveljavitve tega odloka in sicer zagotavlja vsak ustanovitelj sredstva po kriterijih, dogovorjenih v
pogodbi o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale.
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 ustanoviteljev.
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev, prispevkov učencev,
plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
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Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev oziroma proizvodov,
ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s
tem odlokom, se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in
investicij, po predhodnem soglasju ustanoviteljev 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, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega ali vzgojno-varstvenega programa, oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, 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
predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
31. člen
Medsebojne ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda so med ustanovitelji dogovorjene s
pogodbo o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
32. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s
katerimi upravlja zavod.
II. NADZOR
33. 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 področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena,
izvajajo institucije, določene z zakonom.
34. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzorujejo Nadzorni odbori občin ustanoviteljic in Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami nadzirajo ustanovitelji, ki so solastniki nepremičnin s katerimi
upravlja zavod ali upravni odbori skladov občin, če so ustanovljeni premoženjski skladi, v katere
so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
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35. 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.
36. 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
37. člen
Za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo prehrane in za
opravljanje drugih skupnih zadev, se zavod lahko v soglasju z ustanovitelji poveže v skupnost
zavodov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva
uveljavitve tega odloka.
39.člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
40. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno,
da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh
mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
41. člen
Zavod je pravni naslednik OSNOVNE ŠOLE ROJE , ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod reg. št.: 1/1270/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.

42. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati dosedanji Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Roje
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/92) in Odlok o določitvi šolskih okolišev (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 4/85) v delu, ki se nanaša na šolski okoliš osnovne šole Roje.
43. člen
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Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
44. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/34/98
Datum: 02.julij 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGASVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.

Na podlagi 3. člena Odloka o prazniku Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/98)
in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95 ) je občinski svet
Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998 (nadaljevanje seje z dne 23.6.1998) sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE LUKOVICA
1. Po hitrem postopku se sprejme Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lukovica in o
priznanjih župana Občine Lukovica v predloženem besedilu.
2. Imenuje se komisija za priznanja in odlikovanja v sestavi: Anton Žurej – predsednik, člani
Franci Avbelj, Andrej Burja, Janez Hrovat in Viktor Serša.
3. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s sklenitvijo avtorske pogodbe z akademsko kiparko
Mileno Braniselj za izdelavo idejne zasnove in izvedbe reliefnega portreta Janka Kersnika.
4. Priznanja in nagrade Občine Lukovica se prvič podelijo ob praznovanju prvega občinskega
praznika Občine Lukovica 4. septembra 1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 13/34/98
Datum: 2. julij 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi 3. člena Odloka o prazniku Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/98) in 15.člena statuta Občine Lukovica ( Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet občine Lukovica na 34. redni seji dne 2.7.1998 sprejel
ODLOK
PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE LUKOVICA IN O PRIZNANJIH ŽUPANA
OBČINE LUKOVICA
I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad Občine Lukovica in podeljevanje
priznanj župana ter se določajo pogoji, način podeljevanja, njihova oblika ter način vodenja
evidence podeljenih priznanj in nagrad.
2. člen

Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij,
zavodov, društev,združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju
občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem,
vzgojno - izobraževalnem , športnem, naravovarstvenem in drugih področjih.
3. člen

Priznanja Občine Lukovica so:
• Častni občan Občine Lukovica in
• Priznanje Občine Lukovica.
Priznanja in nagrade občine se podeljujejo vsaki dve leti ob občinskem prazniku.
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Lukovica se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen

O podelitvi priznanj Občine Lukovica odloča občinski svet s sklepom na predlog komisije za
priznanja in odlikovanja ( v nadaljnjem besedilu : komisija ).
Komisijo sestavlja pet članov, ki jih imenuje občinski svet.
5. člen
Priznanji župana Občine Lukovica sta:
- Spominska plaketa z likom Janka Kersnika,
- Županova pohvala.
Priznanji župan podeljuje na podlagi svoje odločitve.
Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega prejema kateregakoli drugega priznanja
občine.
6. člen

Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska
uprava.
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Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinska
uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
• zaporedno številko vpisa,
• vrsta priznanja,
• podatke o predlagatelju,
• podatke o prejemniku,
• številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja
sprejet,
• kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
• kraj in datum vročitve priznanja.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

Častni občan Občine Lukovica
7. člen

Priznanje častni občan Občine Lukovice se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne
dosežke na ekomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem,
naravovarstvenem in humanitarnem področju, ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k
razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Lukovice.
Priznanje častni občan Lukovice se lahko podeli tudi tujcu.
Priznanje častni občan Občine Lukovica obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je
besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in umetniško delo v vrednosti največ 1kratnega povprečnega netto osebnega dohodka na zaposlenega v RS v preteklem letu.
Priznanje Občine Lukovica
8. člen

Priznanje Občine Lukovica se podeljuje posameznikom, skupinam občanov in vsem pravnim
osebam oziroma organizacijam za izjemne uspehe in dosežke na vseh področjih družbenega
življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine Lukovica.
Vsaki dve leti se podelijo največ tri prizananja Občine Lukovica.
Priznanje Občine Lukovica obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s
katerim je priznanje podeljeno in umetniško delo v vrednosti 1-kratnega povprečnega netto
osebnega dohodka na zaposlenega v RS v preteklem letu.
Spominska plaketa z likom Janka Kersnika
9. člen

Spominska plaketa je elipsaste oblike s krajšim premerom 11 cm in s daljšim premerom 13 cm
ter portretom Janka Kersnika.
Spominska plaketa z grbom Občine Lukovica se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in
požrtvovalna ter humana dejanja.
Odločitev o podelitvi teh priznanj sprejme župan in jih podeljuje med letom.
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Število priznanj v letu ni omejeno.
Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma
organizacije.
Spominska plaketa z likom Janka Kersnika obsega umetniško izdelano listino, na kateri je
besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in plaketo z likom Janka Kersnika.
Županova pohvala
10. člen

Županova pohvala je priznanje, ki se podeljuje učencem osnovnih šol, dijakom in študentom za
izjemne dosežke na izobraževalnem, športnem, kulturnem in drugih področjih.
Priznanje obsega spominsko listino in knjižno nagrado.
Priznanja se podeljuje praviloma ob zaključku šolskega leta .
III.POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
11. člen

Priznanja Občine Lukovica podeljuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.
Priznanji župana se podeljujeta brez razpisa.
12. člen

Razpis za podelitev priznanj objavi komisija v občinskem javnem glasilu, najkasneje 60 dni pred
občinskim praznikom.
Z razpisom se objavijo:
•
•
•
•

kriteriji za podelitev priznanj,
podatki, ki ji mora vsebovati predlog,
kdo je lahko predlagatelj,
rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
13. člen

Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Lukovice so lahko občani, politične stranke, podjetja,
društva, ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more predlagati za priznanje.
14. člen

Predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja občine,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
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• obrazložitev k predlogu,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
15. člen

Komisija predloge obravnava in oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu.
Komisija lahko v postopku:
• od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga,
• predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen,
• zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne
organizacije.
16. člen

Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo.Praviloma jih na
slavnostni način izroča župan ali predsednik občinskega sveta
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 13/34/98
Datum: 2.julij 1998

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94
in 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/80) in 60. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998
(nadaljevanje 34. seje z dne 23.6.1998) sprejel
SKLEP
O ODTUJITVI NEPREMIČNINE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z odtujitvijo nepremičnine, parc. št. 17/3 v izmeri
986 m2, k.o. Blagovica podjetju Karo inženiring d.o.o., za izgradnjo trgovskega objekta.
Občinski svet Občine Lukovica pooblašča župana g. Anastazija Živka Burjo, da sklene
kupoprodajno pogodbo.
2. Župan mora občinskemu svetu podati informacijo o višini kupnine za odtujeno
nepremičnino.
OBČINA LUKOVICA
PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINSKI SVET
OBČINE LUKOVICA
Številka: 14/34/98
Datum: 2. julij 1998
Andrej Burja, l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94
in 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/80) in 60. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998
(nadaljevanje 34. seje z dne 23.6.1998) sprejel
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SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi pri zemljišču parc. št.
1641 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Blagovica.
2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z odtujitvijo nepremičnine, parc. št. 1641 v izmeri
169 m2, k.o. Blagovica podjetju Karo inženiring d.o.o., za izgradnjo trgovskega objekta.
Občinski svet Občine Lukovica pooblašča župana g. Anastazija Živka Burjo, da sklene
kupoprodajno pogodbo za nepremičnino iz 1. točke.
3. Župan mora občinskemu svetu podati informacijo o višini kupnine za odtujeno
nepremičnino.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 14/34/98
Datum: 2. julij 1998

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94
in 14/95, 20/95, 26/97, 70/95 in 10/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998
(nadaljevanje 34. seje z dne 23.6.1998) sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi pri parc. Št. 616 – pot,
k.o. Krašnja in se vknjiži lastninska pravica Občine Lukovica.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
3. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se zemljišča iz 1. sklepa, parc. št. 616 – pot, k.o.
Krašnja, odproda g. Petru Lavriču, Križna pot 21, Prelog, Domžale.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/34/98
Datum: 2. julij 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94
in 14/95) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998 (nadaljevanje 34. seje z dne 23.6.1998)
sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI IN NEODPLAČNEM
PRENOSU NA REPUBLIKO SLOVENIJO
1. Sprejme se sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi in neodplačanem prenosu na Republiko
Slovenijo. Nepremičnine (parc. št. Zemljišč) na območju k.o. Prevoje, Lukovica in Krašnja
so sestavni del tega sklepa.
2. Dovoli se vknjižba zemljišč nove zemljiškoknjižne vložke tistih k.o., pri katerih je vknjižena
lastninska pravica v korist Republike Slovenije.
3. Predlagatelj sklepa o neodplačanem prenosu nepremičnin na Republiko Slovenijo oziroma
investitor AC je dolžan pri izgradnji AC in izvedbi nadomestnih cest in poti, plačati stroške
izmere in zemljiškoknjižnega vpisa na Občino Lukovica.
4. V skladu z Uredbo o lokacijskem načrtu se investitor zavezuje navedene ceste in poti, ki
gredo v traso AC in jih le-ta prekinja, nadomesti z novimi in jih vključno z njihovim
zgornjim ustrojem izvesti na enak ali boljši način od obstoječega stanja in tako ustrezno
zagotoviti obstoječe cestne in druge povezave.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/34/98
Datum: 2. julij 1998

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

Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998 (nadaljevanje 34.
seje z dne 23.6.1998) sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA
OBČINE LUKOVICA
Za odgovornega urednika javnega glasila Občine Lukovica (Rokovnjač) se imenuje g. Vili
Golob z Brezij pri Trnjavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 16/34/98
Datum: 2. julij 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi 29. in 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/80) in 117. člena poslovnika občinskega sveta
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne
2.7.1998 (nadaljevanje 34. seje z dne 23.6.1998) sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
O ODSTOPU S FUNKCIJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema ugotovitveni sklep o odstopu g. Cirila Smrkolja,
roj. 22.9.1949, stan. Šentožbolt 1, Trojane, s funkcije člana občinskega sveta Občine
Lukovica in njegovih delovnih teles. Mandat mu preneha z dnem sprejema ugotovitvenega
sklepa s odstopu.
2. Občinska volilna komisija v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah ugotovi na koga z liste
kandidatov SLS je prešel mandat občinskega svetnika.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 17/34/98
Datum: 2. julij 1998

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94
in 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/80) in 15. člena statuta občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 34. seji, dne 2.7.1998
(nadaljevanje 34. seje z dne 23.6.1998) sprejel
SKLEP
O ZAHTEVI ZA TALNE OZNAČBE NA MAGISTRALNI CESTI M-10 NA PREVOJAH
Občinski svet Občine Lukovica zahteva, da Direkcija Republike Slovenije za ceste zaradi
ogrožanja splošne varnosti na magistralni cesti M-10 v naseljih Prevoje pri Šentvidu in Šentvid
pri Lukovici postavi talne označbe, in sicer dvojno neprekinjeno črto za prepoved prehitevanja.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 18/34/98
Datum: 2. julij 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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