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32. člen
Zavod mora pripraviti delovni program in finančni načrt ob 

upoštevanju delitve dejavnosti iz 5. člena tega odloka.
Delovni programa in finančni načrt zavoda morata vse-

bovati najmanj:
– program dela (ločeno za gospodarsko javno službo in 

tržno dejavnost);
– načrt vzdrževanja premičnega in nepremičnega pre-

moženja (redno in izredno vlaganje v obnovo ter vlaganje v 
izboljšave);

– stanje osebja in predstavitev kadrovske politike;
– načrt prihodkov in odhodkov ob upoštevanju delitve iz 

5. člena tega odloka;
– predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in
– druge podatke, potrebne za pripravo pogodbe iz druge-

ga odstavka 12. člena tega odloka.
Obliko delovnega programa in finančnega načrta zavod 

uskladi z Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij.

X. SPLOŠNI AKTI

33. člen
Poleg statuta ima zavod še naslednje splošne akte:
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– poslovnik o delu upravnega odbora,
– akte poslovne politike,
– pravilnik o računovodstvu,
– akt o varstvu pri delu,
– akt o poslovni skrivnosti in
– druge akte, ki jih določajo predpisi.
Akte iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka sprejme 

upravni odbor, druge pa direktor zavoda.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

34. člen
Za poslovno skrivnost zavoda se štejejo listine in podatki, 

ki jih zaradi njihove narave in pomena za poslovanje zavoda 
ni dovoljeno sporočati, pošiljati ali dajati na vpogled nepoobla-
ščenim osebam, razen na način, predpisan z aktom zavoda.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Upravni odbor sprejme statut in merila iz 29. člena tega 

odloka najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

36. člen
Drugi splošni akti morajo biti sprejeti najpozneje v treh 

mesecih po uveljavitvi statuta. Do uskladitve se uporabljajo 
obstoječi statuti in splošni akti javnih gospodarskih zavodov iz 
2. člena tega odloka, če niso v nasprotju s tem odlokom. Ob 
neskladju se uporablja ta odlok.

37. člen
Ustanoviteljica do imenovanja direktorja v skladu s 

24. členom tega odloka imenuje vršilca dolžnosti direktorja, 
ki je pooblaščen, da pod njenim nadzorom opravi priprave za 
začetek dela zavoda.

38. člen
Javni gospodarski zavodi iz 2. člena tega odloka se pre-

oblikujejo v NOE.

39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o 

preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Proi-
zvodni obrati Golovec, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Golo-
vec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, 
šiviljstvo, storitve« (Uradni list RS, št. 62/01 in 112/13), Odlok o 

preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Embo-
plast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, 
predelava plastičnih mas in storitve« (Uradni list RS, št. 60/01 in 
112/13), Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno 
podjetje Obrtne delavnice Rinka, p. o.,« v »Javni gospodarski za-
vod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila« 
(Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13) in Odlok o preoblikovanju 
gospodarske enote »Proizvodno podjetje Kozjak, p. o.,« v »Javni 
gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kme-
tijstvo« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13).

40. člen
Zavod prevzame pogodbene ter druge pravice in obvez-

nosti javnih gospodarskih zavodov iz 2. člena tega odloka.

41. člen
Pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih 

razmerij, ki so jih imeli delavci na dan uveljavitve tega odloka v 
zavodih, določenih v 2. členu tega odloka, skladno s 75. členom 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 
– popr.) preidejo na zavod.

42. člen
Direktorjem javnih gospodarskih zavodov iz 2. člena tega 

odloka z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat in se 
imenujejo za vodje NOE.

43. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2015.
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4050. Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve 
okolja z emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
(Uradni list RS, št. 47/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja  

z emisijo ogljikovega dioksida

I
Znesek na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega 

dioksida je 0,01728 eura.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikove-
ga dioksida (Uradni list RS, št. 79/13).

III
Ta sklep začne veljati 6. januarja 2015.
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