URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 14. APRIL 1998 ŠT.3 LETO IV
CENA 550 SIT

Na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/84. 37/85.
29/86 in Ur. list RS, 26/90. 18/95. 47/93 in 71/93) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica je Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji, dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE
IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA KAMNOLOMA LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema stališča, do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja kamnoloma
Lukovica z dodatnimi stališči, podanimi na seji Občinskega sveta.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/33/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja l.r.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/84) in 15. člena statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji,
dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1998
IN ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1998
Sprejme se proračun Občine Lukovica za leto 1998 in Odlok o proračunu Občine Lukovica za
leto 1998 v predloženem besedilu vključno s sprejetimi amandmaji.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/33/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja l.r.
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Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list Republike Slovenije, številka 80/94), 20. in
29. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 26/97 in 70/97) in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji, dne 8. aprila 1998, na predlog župana
sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Lukovica za leto 1998 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem
in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
opravlja Občina Lukovica.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu:
zagotovljena poraba) in za financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za
zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna. Za druge
dogovorjene naloge pa se zagotavljano sredstva v višini izvirnih prihodkov Občine Lukovica,
navedenih v zakonu o financiranju občin.
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in sta sestavni del tega
odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 419.442.038 SIT in se v enakem znesku
razporedijo na odhodke.
Prihodki

Odhodki

- financiranje zagotovljene porabe

213.317.000 SIT

213.317.000 SIT

- financiranje
nalog

203.037.644 SIT

201.637.644 SIT

- stalna proračunska rezerva

2.232.874 SIT

2.232.874 SIT

- tekoča proračunska rezerva

854.520 SIT

854.520 SIT

drugih

dogovorjenih

- račun financiranja

1.400.000 SIT
4. člen

Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5 % sredstev za
stalno proračunsko rezervo Občine Lukovica.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu
poračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
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Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva poračuna v skladu s svojimi letnim finančnim načrtom in v
skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni Občinski upravi Občine Lukovica predložiti finančne načrte za leto 1998 s
poročilom in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za prihodnje leto do 31. oktobra
1998.
7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan.
8. člen
Če uporabnik med letom preneha delovati, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del
prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan do višine 500.000 SIT na
posamezen zahtevek, preko te višine pa Občinski svet Občine Lukovica.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
10. člen
Kot sredstva za delovanje uporabnikom zagotavljajo:
- sredstva za plače in prispevke,
- sredstva za druge osebne prejemke,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva za amortizacijo,
- sredstva za investicijske izdatke,
- sredstva za druge namene.
11. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na:
število zasedenih delovnih mest ter v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficienti za določanje
plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno
dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebnimi predpisi za posebne pogoje dela.
12. člen
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Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med
delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev
izobrazbe in odkup let ob predčasni upokojitvi.
13. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne dotacije, in
sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj
proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostih težav, se sredstva
prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu
poračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
14. člen
Obračunana amortizacija delovnih sredstev v javnih podjetjih, pravnih osebah se lahko zmanjša
v breme lastnega kapitala in sicer v tistem delu, v katerem se organizacija financira iz davkov in
prispevkov oziroma proračunov.
15. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo
na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi
dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi
javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati naročilo le v naslednjih primerih:
- če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska 5.000.000 SIT,
- če je za izvedbo javnega naročila usposobljen le en ponudnik.
- če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek večje škode,
- če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa povzročil večjo
škodo,
- v drugih primerih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih.
16. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno naloga oziroma
računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
17. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih
in na način, kot je določeno v 11. in 12. členom tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in
zakoni.
18. člen
Stalna proračunska rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot suša, potres, požar, poplave in
druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni
in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
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3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti
vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v stalno proračunsko rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev stalne proračunske rezerve odloča župan v skladu s 67. členom Statuta
Občine Lukovica.
19. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni
višini, lahko župan začasno zmanjša porabo ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu
poračuna razporejeni za posamezne namene.
Ob koncu leta 1998 lahko župan opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi
postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1998, vendar skupno največ v višini
trikratne vsote tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE LUKOVICA
20. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Lukovica v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in
osebe, ki jih pooblasti župan.
Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku
razporejena iz proračuna.
22. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna
za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in
doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva stalne
proračunske rezerve.
23. člen
Občinska uprava Občine Lukovica je pristojna, da:
- spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po
potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
- opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi
sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
- predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh
računih Občine Lukovica, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in se
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uporablja od dneva sprejema odloka. Določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za
financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 537/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja l.r.

Na podlagi 7. člena odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur.
Vestnik Občine Lukovica, št. 1/97) je občinski svet na 33.seji, dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA ROKOVNJAČ
1. V uredniški odbor glasila Občine Lukovica se imenujejo:
-

g. Iztok Obreza iz Sp. Prapreč
g. Vinko Jeras iz Obrš pri Zlatem Polju
g. Jože Jakopič iz Podsmrečja pri Blagovici
ga. Marta Drčar iz Zg. Prapreč
gdč. Monika Domitrovič s Prevoj
g. Vili Golob z Brezij pri Trnjavi
gdč. Maja Smrkolj iz Šentožbolta

2. Občinski svet nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da izmed
članov uredniškega odbora takoj predlaga kandidata za imenovanje odgovornega urednika.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/33/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1998
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Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93, Ur. list
RS, št. 44/97)), Navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor,
za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte
(Uradni list SRS, št. 27/85) ter 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji dne 8.4.1998 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POMOŽNIH
OBJEKTOV, ZA KATERA NI POTREBNO LOKACIJSKO DOVOLJENJE ZA
POTREBE OBČANOV IN NJIHOVIH DRUŽIN
1. člen
Spremeni se ime Odloka o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko
dovoljenje za potrebe občanov in njihovih družin (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/97), tako
da po novem glasi:
Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
2. člen
Spremenita se druga in peta alinea 1. točke 2. člena odloka, tako da člen na novo glasi:
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
- garaže za osebni avto, površina do 20 m2;
- nadstreški (pokrite terase, pokriti parkirni prostori za osebne avtomobile, kolesa, mopede in
motorje ter avtomobilske prikolice), s površino pokritega prostora do 30m2
- pergole, dimniki, sončni kolektorji, zasteklitev balkonov, vetrolovi, zunanje
stopnice 20 m2
- zunanji bazeni, površina do 30 m2;
- drvarnice, shrambe, vrtne ute, steklenjaki, lope, zimski vrtovi ipd., površina do 25 m2
- manjši objekti za rejo malih živali, površina do 12 m2;
- vrtne in dvoriščne medposestne ograje (ne smejo biti polno zidane) do višine 1,4 m; lesene
in žične ograje do največ 1m;
2. Pri kmetijah:
- skednji, kašče, lope za shranjevanje sena, krme, stelje, orodja, površina do
30m2;
- tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presega 90 m3
prostornine; 30 m2, koritasti silosi do 150 m2;
- tople grede in zaprti rastlinjaki, površina do 40 m2;
- kozolci do površine 60 m2; enojni kozolci;
- vodotesne greznice brez odtoka za zbiranje komunalnih odplak in odpadnih voda do
prostornine 30 m3;
- hlev za svinje in druge manjše živali do bruto površine 20 m2;
- gnojne jame in gnojišča manjše kubature;
- manjše aglomelioracije, planiranje kmetijskih površin in vzdrževanje obstoječih manjših
vodotokov ob soglasjih in pogojih upravljalca teh površin.
- trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo ter raznih skladišč na prostem do višine 2
m in za pašo domačih živali;
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3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice):
- zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo;
-oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
- kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);
- ureditev prostora za smetnjake.
4. Drugi pomožni objekti:
- čebelnjaki do 20 m2 površine (samo točkovni temelji);
- lesene lope na površinah za vrtičke, do 3 m2 površine;
mikrourbana oprema (klopi, igrala);
- zbiralnik za vodo, požarni bazen do 30 m2;
- oporni in podporni zidovi s statično presojo do višine 1 m nad terenom;
- rezervoarji za tekoči naftni plin do maksimalne vsebine 2000 kg;
- nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih;
- objekti za premagovanje arhitektonskih ovir invalidov in telesno prizadetih občanov;
- postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav ter reklam poslikanih na
zidovih objektov, ki niso prometni znaki ali znaki po drugih predpisih, pritrjeni na objektih,
zidove ograje ali samostojne površine do 7 m2;
- postavitev umetniških del, spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne
zahtevajo večjih ureditvenih del;
- postavitev lovskih prež;
- vzdrževanje nekategoriziranih poti ter modernizacija krajevnih cest;
- odstranitev objektov in naprav do površine 30 m2.
Za strokovno rešitev iz prve in druge alinee 3. točke prvega odstavka tega člena je treba pridobiti
mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga izda pristojna občinska služba.
3. člen
Dopolni se peta alinea 8. člena odloka, tako da člen na novo glasi:
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
- opis nameravane graditve ali posega v prostor in opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal
oziroma bi se poseg izvršil,
- kopijo katastrskega načrta z vrisom predvidene lokacije objekta,
- skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter položajem glede na obstoječ objekt
oziroma opis tehničnih karakteristik in rezultatov posega v prostor,
- zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi
objekt stal oziroma bi se poseg izvršil,
- soglasje lastnika oziroma upravljalca sosednjega zemljišča, kadar je oddaljenost od posestne
meje kot to določa 6. člen,
- če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), pa tudi datum, do katerega bo ta objekt stal.
Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta in posega v postopku določi, katera mnenja in
soglasja pristojnih organov in organizacij je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe. Vlogo
obvezno obravnava in izda o njej predhodno mnenje pristojna občinska služba.
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4. člen
Odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/33/98
Datum: 8. april 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, 14/95,
26/97 in 70/97), 1. odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Ur. list RS, št. 48/90) ter 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 33. seji dne 8.4.1998 sprejel
PROGRAM PRIPRAV SPREJEMANJA PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA UREDITVENI NAČRT L 1 - LUKOVICA CENTER,
KAKOR JE TO OPREDELJENO S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE OD LETA 1986-2000 ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA,
USTANOVLJENE Z ZAKONOM O USTANOVITVI OBČIN IN DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ (UR. LIST RS, ŠT. 60/94) TER PROSTORSKIH SESTAVIN
DRUŽBENEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE OD LETA 1986-2000
DOPOLNITEV 1995 ZA OBMOČJE NOVE OBČINE LUKOVICA, USTANOVLJENE Z
ZAKONOM O USTANOVITVI OBČIN IN DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (UR.
LIST RS, ŠT. 60/94)
1. člen
Ta program določa namen, cilje in vsebino sprejemanja prostorsko izvedbenega akta - ureditveni
načrt L1 - Lukovica center (v nadaljevanju PIA oziroma UN L 1), roke priprave in sprejemanja
UN L1 - Lukovica, seznam organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi UN oziroma pripravljajo
strokovne podlage, nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi UN ter sestavine UN.
2. člen
Namen in cilj ter vsebina UN L1-Lukovica center je naslednja:
1. Uskladitev ureditvenega načrta-L1 s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana;
2. Preveritev posameznih segmentov ureditvenega načrta z novimi družbenimi dogajanji in
usmeritvami, vezano na konkretizacijo ključnih infrastrukturnih tras v kraju;
3. Uskladitev sestavin ureditvenega načrta z republiškimi elementi infrastrukture;
4. Priprava podlag za izdelavo in potrditev ureditvenega načrta L1;
5. Konkretizacija poselitve v prostoru;
6. Strokovne osnove za vodnogospodarske ureditve v kraju;
7. Strokovne podlage za oblikovnje območij drobnega gospodarstva, centralnih in družbenih
dejavnosti
8. Strokovne osnove za razvoj področij turizma, rekreacije in javnih površin;
9. Strokovna izhodišča za revitalizacijo pomembnejših kulturno zgodovinskih spomenikov in
območij naravne dediščine;
10. Strokovne osnove za prometno ureditev v kraju;
11. Strokovne osnove za komunalno infrastrukturno ureditev v kraju.
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3. člen
Komisija za pripravo sprememb prostorskega plana obravnava pripombe in predloge podane v
času trajanja javne razgrnitve osnutka UN L1 ter zavzema stališča do njih oziroma odloča o
njihovi utemeljenosti po končani javni razgrnitvi. Ravno tako lahko z ozirom na število pripomb
in težo predlaganih sprememb odloča o faznosti sprejemanja sprememb in dopolnitev projekta
UN L1.
Občinski svet obravnava osnutek sprememb in dopolnitev občinskega akta oziroma dopolnitve in
popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
sprejema stališča do predlaganih pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve.
Komisija v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka
poskrbi za pripravo usklajenega osnutka UN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje Občinskemu
svetu Občine Lukovica, ki sprejme odlok o PIA.
4. člen
Organi in organizacije, ki so sodelovali oz. sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov, so:
1. Občinski svet Občine Lukovica
2. Odbor za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in okolje
3. Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem
4. Komisija za prostorski plan
5. Oddelek za družbene dejavnosti
6. Krajevne skupnosti
7. Podjetja
8. Društva in klubi
9. Župan
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov na naslednji način:
1.
2.
3.
4.

dajejo pobude za spremembe posameznih segmentov UN
dajejo mnenja k posameznim segmentom
koordinirajo izdelavo UN med posameznimi nosilci
sodelujejo pri organizaciji obravnav
5.

člen

Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov je
Komisija za pripravo sprememb prostorskega plana, ki bo sprotno spremljala in usmerjala delo
pri spremembah plana.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/33/98
Datum: 8. april 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 33. seji, dne 8.4.1998 sprejel
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SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O OCENI VIŠINE FINANČNIH SREDSTEV
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o približni oceni ureditve središča naselja
Lukovica v posameznih letih.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 8/33/98
Datum: 8. april 1998

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

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji, dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi pri naslednjih parc. št.
- 675/1 - pot v izmeri 7564 m2, k.o. Lukovica
- 675/4 - cesta v izmri 445 m2, k.o. Lukovica
- 675/5 - cesta v izmeri 445 m2, k.o. Lukovica
- 675/6 - cesta v izmeri 212 m2, k.o. Lukovica
- 1102 - pot, k.o. Koseze
- 653/1 - potok, v izmeri 300 m2, k.o. Krašnja
- 641 cesta, v izmeri 547 m2, k.o. Krašnja
- 622/2 - pot, k.o. Krašnja
Nepremičnine iz 1. odstavka prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last
Občine Lukovica.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
2. Občinski svet soglaša, da se začnejo postopki za odprodajo delov zemljišč iz 1. odstavka 1.
sklepa.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/33/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi 32. in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji, dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE SKLADA RS ZA
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI DOMŽALE
V Svet območne izpostave Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Domžale se imenuje g. Ciril Komatar, upok., stan. Lukovica 16, 1225 Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/33/98
Datum: 8.april 1998

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

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji, dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POBUDE ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO IN
DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA IN
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema pobudo za začetek postopka za spremembo in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine
Lukovica v segmentu družbenih dejavnosti.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/33/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja l.r.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na 33. seji, dne 8.4.1998 sprejel
SKLEP
O ZAHTEVI ZA REDNO OSKRBO BENCINSKE ČRPALKE V BLAGOVICI S
KURILNIM OLJEM
Občinski svet Občine Lukovica zahteva, da podjetje Petrol Ljubljana takoj začne ponovno redno
oskrbovati bencinsko črpalko v Blagovici s kurilnim oljem.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/33/98
Datum: 8. april 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja l.r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 6. člena Odloka o
povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega
zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/96, 1/98) in 15. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet na 33. seji, dne 8.4.1998
sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POVPREČNI CENI STANOVANJ,
POVPREČNIH STROŠKIH UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VREDNOSTI
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN PLAČILU SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA
PRIPRAVO IN OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
1. člen
Spremeni oziroma dopolni se 13. člen Odloka o povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških
urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 3/96, 1/98), tako da na novo glasi:
Investitorju, ki lahko dokumentirano dokaže svoj lastni vložek v komunalne naprave iz 6. člena
tega odloka, se prispevek sorazmerno zmanjša, in sicer največ do 50% izračunanega prispevka.
Vložek investiranja iz 1. odstavka se upošteva le za zadnjih 10 let.
2. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/33/98
Datum: 8. april 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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