A. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV OBČINE
LUKOVICA

SPREJEM SKLEPA ŽUPANA O ZAČETKU
PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
OBČINE LUKOVICA, št. 350-02-1/2017 z dne
15.3.2017 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/17)

IZDELAVA OSNUTKA SD PUP (april 2017)

ODLOČBA O CPVO,
št. 35409-121/2017/7 z
dne 14.6.2017

PRIDOBITEV
SMERNIC NOSILCEV
UREJANJA
PROSTORA (maj,
junij 2017)


DOPOLNITEV OSNUTKA SD PUP (junij 2017)

JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA SD PUP
(19.6.2017 –
3.7.2017)

JAVNA OBRAVNAVA
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA SD PUP
(21.6.2017 ob 17h)

S PUP-i se urejajo gradnje na plansko
opredeljenih stavbnih zemljiščih in območje
krajine (kmetijska, gozdna in ostala zemljišča); z
začasnimi PUP-i se s posebnimi pogoji urejajo
tudi območja, za katera je dolgoročno
načrtovana izdelava izvedbenih prostorskih
aktov (občinskih podrobnih prostorskih načrtov OPPN).
S PUP-i so za območja občine, za katera ni
predvidena izdelava prostorskih izvedbenih
načrtov (OPPN), določena merila in pogoji za
graditev ali prenovo objektov in naprav, izvajanje
drugih posegov, ki trajno spreminjajo prostor,
določanje gradbenih parcel, komunalno urejanje
stavbnih zemljišč, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dediščine, varstvo okolja in varstvo
voda.
S spremembami in dopolnitvami PUP se
spreminjajo in dopolnjujejo določila odloka glede:





OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SD PUP V
PRVEM BRANJU NA 20. SEJI OS OBČINE
LUKOVICA (28.6.2017)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
JAVNOSTI IN OBČINE

IZDELAVA PREDLOGA SD PUP

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA

PRIPRAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SD PUP

SPREJEM ODLOKA
O SD PUP NA
….SEJI OS OBČINE
LUKOVICA

B. OPIS NAČRTOVANIH SPREMEMB IN
DOPOLNITEV PUP

OBJAVA ODLOKA O
SD PUP (Ur. vestnik
Občine Lukovica,
št.……..)



urejanja območij z začasnim PUP;
lege ograj in opornih zidov ter višine opornih
zidov;
minimalnega števila parkirnih mest za
prireditvene prostore;
vrst ureditev in gradenj na območju
morfološke enote Lukovica Lu-Z1 (prizidava
telovadnice – večnamenske dvorane k
objektu osnovne šole Janka Kersnika na
Brdu).

V dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
PUP so smiselno vključene tudi smernice
nosilcev urejanja prostora, ki se predvsem
nanašajo na spremembe zakonodaje in
predpisov s področja njihove pristojnosti, kar pa
ni osnovni namen sprememb in dopolnitev PUP.
Vsebine smernic nosilcev urejanja prostora, ki se
nanašajo na spremembo namenske rabe
prostora, niso upoštevane.

S spremembami in dopolnitvami PUP se
namenska raba prostora in grafični del
odloka ne spreminjata.

C. NAMEN SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PUP
Občina Lukovica še ni sprejela Občinskega
prostorskega načrta občine (OPN), s katerim bi
ustrezno načrtovala prostorske ureditve in
posege v prostor v skladu z razvojnimi
potrebami. Občina trenutno načrtuje posege v
prostor, ki so nujni in v javnem interesu, vendar
niso povsem usklajeni z veljavnim izvedbenim
prostorskim aktom (PUP), zaradi česar so
potrebne njegove spremembe in dopolnitve.
Spremembe so potrebne tudi zaradi določenih
nejasnosti in različnih interpretacij odloka o PUP
pri načrtovanju posameznih posegov v prostor
(npr. ograje in oporni zidovi).
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