URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 2. SEPTEMBER 1998, ŠT. 5 LETO IV
CENA 540 SIT

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in
ugotovitvenega sklepa občinskega sveta Občine Lukovica z dne 2.7.1998 o prenehanju mandata
članu občinskega sveta Cirilu Smrkolju, je občinska volilna komisija na seji, dne 10.8.1998

ugotovila,
da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
Slovenske ljudske stranke (SLS).
Ta kandidat je Franc CAPUDER, roj. 24.1.1950, stan. Sp. Prapreče 1, 1225 Lukovica.
Kandidat je dne 30.7.1998 podal izjavo, da sprejema mandat.
OBČINA LUKOVICA
Občinska volilna komisija
Številka: 1331-P/98-MM
Datum: 10. avgust 1998

PREDSEDNICA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Mojca STOSCHITZKY. l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in
10/98) in 114. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski
svet Občine Lukovica na 35. seji, dne 20. avgusta 1998 sprejel
SPREMEMBE STATUTA OBČINE LUKOVICA
1. člen
V statutu Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) se spremeni 5. člen, ki po
novem glasi:
»Grb, zastavo in občinski praznik določi občinski svet z odlokom, ki ga sprejme z dvotretjinsko
večino vseh članov.«
2. člen
Črta se 7. člen.
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3. člen
Spremeni se 1. odstavek 11. člena, ki po novem glasi:
»Organi občine so občinski svet, župan, odbori občinskega sveta, nadzorni odbor, občinska
volilna komisija in občinska uprava."
4. člen
V 15. členu se doda nova 17. točka, ki po novem glasi:
»Odloča o izločitvi tajnika občine ali župana v primerih odločanja v upravnih stvareh in o stvari
tudi odloči."
Črta se 21. točka.
5. člen
Spremeni se tretja alinea 32. člena, ki po novem glasi:
»Statutarno pravno komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Njena pristojnost je
oblikovanje stališč in mnenj pri oblikovanju splošnih aktov in posamičnih pravnih aktov.
Občinski svet ob odločitvi za pripravo novega besedila statuta občine ali poslovnika občinskega
sveta lahko odloči, da ta komisija šteje več članov.«
6. člen
Spremeni se 33. člen, ki po novem glasi:
»Občinski svet imenuje nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Pristojnosti nadzornega odbora so:
•
•
•

Nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine;
Nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev iz proračuna;
Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, tudi krajevnih skupnosti;

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi.
Občinski svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo
nadzornega odbora ter upoštevati njihova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi. Storiti morajo vse za zagotovitev spoštovanja ugotovitev nadzornega odbora.«
7. člen
Spremni se 34. člen, ki po novem glasi:
»Nadzorni odbor ima pet članov, ki svojo nalogo opravljajo nepoklicno. Člani odbora ne smejo
biti: člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine,
delavci občinske uprave in člani poslovodstev organizacije, ki so uporabniki proračunskih
sredstev.
Člani nadzornega odbora morajo izpolnjevati naslednje pogoje strokovnosti:
- poznavanje finančno računovodskih predpisov
- sposobnost oblikovanja jasnih in strokovnih ugotovitev, mnenj in priporočil
Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik, s katerim podrobno uredi
svoje delo.
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8. člen
Doda se novi 34.a člen, ki glasi:
»Nadzorni odbor se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik občinskega sveta. Člani
nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Predsednik predstavlja in zastopa nadzorni
odbor.
Nadzorni odbor odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.
Postopek izvolitve oziroma razrešitve predsednika nadzornega odbora ter organizacija dela
odbora se določi s poslovnikom nadzornega odbora.«
9. člen
Doda se novi 34. b člen, ki glasi:
»Naloge nadzornega odbora so:
- preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ,
odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta
- preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta
- preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih
sredstev
- periodično preverjanje pravilnosti in pravočasnosti izvajanja nalog izvrševanja občinskega
proračuna;
- redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti z občinskim premoženjem
Nadzorni odbor na podlagi ugotovitev izdela poročilo, ki ga je dolžan podati občinskemu svetu.
Naloge iz 1. odstavka tega člena nadzorni odbor opravlja v obliki rednega in izrednega nadzora,
v skladu s svojim letnim programom nadzora, s katerim seznani občinski svet in župana. V
programu nadzorni odbor določi obseg in časovno razporeditev opravljanja nadzora.
Župan in občinski svet imata pravico zahtevati mnenje nadzornega odbora k predlogu
zaključnega računa, proračuna ali finančnega načrta uporabnikov proračunskih sredstev.«
10. člen
Doda se novi 34.c člen, ki glasi:
»Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah
šele, ko je njegovo poročilo dokončno. Poročilo je dokončno z vročitvijo ponovno oblikovanega
poročila, izdelanega na podlagi pripomb in odgovora nadzorovane osebe.«
11. člen
Doda se novi 34.č člen, ki glasi:
»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska
uprava. Posamezne posebne strokovne naloge lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet.«
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12. člen
Doda se novi 34.d člen, ki glasi:
»Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne
dobe članov občinskega sveta.
Sklep o razrešitvi sprejme občinski svet na predlog nadzornega odbora iz razlogov, ki veljajo za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
13. člen
Doda se novi 34.e člen, ki glasi:
»Sredstva za delo Nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu, v sredstvih za delo
občinskih organov in občinske uprave.«
14. člen
Spremeni se 4. odstavek 35. člena, ki po novem glasi:
»Župan je predstojnik občinske uprave in funkcijo župana lahko opravlja poklicno.«
15. člen
V 36. členu se doda nova 4. točka, ki glasi:
»imenuje in razrešuje tajnika občine.«
Dosedanja 4. točka postave 5. točka, ki po novem glasi:
»nadzoruje in usmerja delo občinske uprave.«
16. člen
Spremeni se 39. člen, ki po novem glasi:
»Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta, njegovih delovnih teles in sej Svetov
KS, vendar brez pravice glasovanja. Sej nadzornega odbora se lahko udeleži le na njegovo
povabilo.«
17. člen
Spremeni se 1. odstavek 54. člena, ki po novem glasi:
»Občinska uprava se organizira v oddelkih in službah, ki opravljajo vse upravne in druge zadeve
iz pristojnosti občine. Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov
in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za to se v okviru občinske
uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija.«
18. člen
Spremeni se 55. člen, ki po novem glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzoruje župan. Župan odloča o sporih o pristojnosti med organi
občinske uprave.«
Tajnika občine imenuje in razrešuje župan. Tajnik neposredno vodi delo občinske uprave in za
posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem pooblasti predstojnike organov občinske uprave.
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Tajnik odloča tudi o izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski
upravi in o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.«
19. člen
V 56. členu se doda nova 9. točka, ki glasi:
»gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.«
20. člen
Spremeni se 4. odstavek 60. člena, ki po novem glasi:
»Občinski svet lahko pooblasti župana, da samostojno odloča o pridobitvi ali odtujitvi premičnin
in o pridobitvi nepremičnin.«
Dosedanji 5. odstavek tega člena se črta.
21. člen
Črta se 2. odstavek 91. člena.
22. člen
Spremeni se 96. člen, ki po novem glasi:
»V občini so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
KS Blagovica obsega območja naslednjih naselij: Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj,
Jelša, Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Sp. Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce,
Vranke, Zg. Loke, Zlatenek, Zg. Petelinjek. Sedež KS je v Blagovici št. 7.
KS Češnjice obsega območja naslednjih naselij: Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico,
Selce. Sedež KS je v Češnjicah št. 9.
KS Krašnja obsega območja naslednjih naselij: Kompolje, Krašnja, Koreno, Krajno Brdo,
Sp. Loke, Vrh nad Krašnjo, Žirovše. Sedež KS je v Krašnji št. 14.
KS Lukovica obsega območja naslednjih naselij: Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri
Lukovici, Lukovica pri Domžalah, Preserje pri Lukovici, Trnjava, Spodnje Koseze, Spodnje
Prapreče, Videm pri Lukovici, Zgornje Prapreče. Sedež KS je v Lukovici št. 46.
KS Prevoje obsega območja naslednjih naselij: Imovica, Prevoje pri Šentvidu, Prevalje,
Šentvid pri Lukovici, Vrba. Sedež KS je v Šentvidu pri Lukovici št. 16.
KS Rafolče obsega območja naslednjih naselij: Dupeljne, Rafolče, Straža, Vrhovlje. Sedež
KS je v Rafolčah.
KS Trojane obsega območja naslednjih naselij: Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri
Blagovici, Log, Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, Trojane, Učak, V Zideh, Zavrh pri
Trojanah. Sedež KS je na Trojanah št. 6.
KS Zlato Polje obsega območja naslednjih naselij: Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna,
Obrše Preserje pri Zlatem Polju, Podgora pri Zlatem polju, Trnovče, Zlato Polje. Sedež KS je
v Podgori pri Zlatem Polju št.1.
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23. člen
Spremeni se 97. člen, ki po novem glasi:
Krajevne skupnosti so pravne osebe s pristojnostmi, ki jih določa ta statut ali na njegovi podlagi
sprejet odlok, ki ga občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Za svoje obveznosti krajevne skupnosti odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.
24. člen
Črta se 98. člen.
25. člen
Doda se novi 98. a člen, ki glasi:
»Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor
krajanov ali najmanj 5 % volilcev v tistem delu občine, ki želi ustanoviti krajevno skupnost.
Občinski svet mora pobudo obravnavati.
Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali pred spremembo njenega območja, mora Občinski
svet na zborih krajanov ali z referendumom ugotoviti interes prebivalcev tistega dela občine,
na katerem naj bi bila ustanovljena krajevna skupnost.«
26. člen
Spremeni se 99. člen, ki po novem glasi:
»Viri za financiranje dejavnosti krajevne skupnosti, ki so zajeti v njenem finančnem, načrtu so:
• sredstva iz občinskega proračuna
• prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb
• plačila za storitve
• samoprispevki
• prihodki od premoženja.
Krajevna skupnost uporablja svoja sredstva le za namene, določene v finančnem načrtu, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Občinski svet lahko z odlokom določi, da so pravni posli nad določeno vrednostjo, ki jih sklene
krajevna skupnost, veljavno sklenjeni le ob soglasju župana.
Krajevna skupnost lahko zahteva odškodnino za ekološko obremenjenost okolja na svojem
območju.
Odškodnino lahko krajevna skupnost zahteva od povzročitelja obremenitve oziroma od organa,
ki je odločil o obremenitvi«
27. člen
Spremeni se 101. člen, ki po novem glasi:
»Občinski svet lahko z odlokom prenese krajevni skupnosti v izvajanje posamezne lokalne javne
službe, vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin, upravljanje s premoženjem,
namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva in pospeševanje kulturne dejavnosti in drugih
društvenih dejavnosti.
Občinski svet lahko krajevni skupnosti prenese v izvajanje oz opravljanje tudi druge zadeve iz
občinske pristojnosti ter za ta namen določi ustrezna sredstva.
Odločitev o prenosu pristojnosti sprejme Občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov.«
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28. člen
Doda se novi 101.a člen, ki glasi:
»Svet krajevne skupnosti vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom. Mandat sveta traja štiri leta.«
29. člen
Spremeni se 102. člen, ki po novem glasi:
»Občinski svet mora predhodno pridobiti mnenje Sveta krajevne skupnosti, kadar odloča o
zadevah, ki prizadevajo interese njenih prebivalcev.«
30. člen
Črta se 116. člen.
31. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 09/35/98
Datum: 20. avgust 1998

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

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Lukovica in o priznanjih župana
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik,Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 35. seji, dne
20.avgusta 1998 sprejel
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LUKOVICA V LETU 1998
1. Občina Lukovica podeljuje naziv ČASTNI OBČAN Občine Lukovica Niku KRALJU za
življenjsko delo na področju oblikovanja in arhitekture.
2. Občina Lukovica podeljuje priznanje Občine Lukovica Veri BEGUŠ za dolgoletno
prizadevno delo na področju vzgojnoizobraževalnega, kulturnega in drugega družbenega
življenja in dela.
3. Občina Lukovica podeljuje priznanje Občine Lukovica GOSTINSKEMU PODJETJU
TROJANE za uspešno delo na področju gostinstva in turizma.
4. Občina Lukovica podeljuje priznanje Občine Lukovica Marjanu VESELU za prizadevno
delo na področju družbenega življenja in dela v občini Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 14/35/98
Datum: 20. avgust 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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Na podlagi določil Zakona o urejanju naselij in posegov v prostor (Ur. list SRS. Št. 18/84,37/85,
29/86 in U. list RS, št. 26/90, 18/95, 47/93 in 71/93 ) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je občinski svet Občine Lukovica na 35. seji, dne 20.8.1998
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA
NAČRTA OBMOČJA KAMNOLOMA LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta območja kamnoloma Lukovica v predlaganem besedilu.
2. Odlok začne veljati z osmim dnem po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/35/98
Datum: 20. avgust 1998

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

Na podlagi 39.in 43.člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 15. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni Vestnik Občine Lukovica št. 2/95), je Občinski svet Občine Lukovica na 35. seji dne
20.08.1998 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA
KAMNOLOMA LUKOVICA
1.člen
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja Kamnoloma Lukovica (RZD Domžale, proj. št.
4/5-98 maj 1988 in dopolnjen v novembru 1989, objavljen v Ur. Vestniku občine Domžale št.
16/90) se spremeni in dopolni tako, da se v 1.členu glasi:
“Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Kamnoloma Lukovica temeljijo na
projektu št. 17/97, ki ga je izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o., Ljubljanska 76,
Domžale v decembru 1997 in na osnovi stališč Občinskega sveta do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v aprilu 1998 in je sestavni del tega odloka."
2.člen
3. člen odloka. ki se glasi:
"Območje je namenjeno izkoriščanju dolomita za potrebe dejavnosti Komunalnega podjetja
Domžale" se spremeni in dopolni tako, da se spremenjen glasi: "Območje je namenjeno
izkoriščanju in etažni sanaciji kamnoloma dolomita za potrebe dejavnosti Komunalno
stanovanjskega podjetja Domžale ter poslovno storitvenim in proizvodnim dejavnostim na
zahodu. Športno rekreativne in kulturne dejavnosti osrednjega in obcestnega dela lahko izvaja
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šele po končani eksploataciji in sanaciji kamnoloma v skladu z obstoječim ureditvenim
načrtom.”
3. člen
4. člen odloka se dopolni v alineji a) prometna povezava, ki se ji doda nov odstavek, ki se glasi:
"Za potrebe izgradnje avtoceste na pododseku Blagovica-Šentjakob se določa izvedba začasnega
nadvoza z oznako 4-6a preko magistralne ceste M 10 Celje-Ljubljana, ki bo izvennivojsko
povezoval Kamnolom Lukovica s traso AC v kilometru 8,2 + 00 AC. Objekt se zasnuje kot
jeklena konstrukcija, priključna gradbiščna cesta pa naj poteka pravokotno na AC.
Določajo se sledeči elementi prečnega profila v območju urejanja in sicer:
- od kamnoloma Lukovica do nadvoza:
vozišče
3,50
3,50 m
pas za zaustavljanje in čakanje
3,50
3,50 m
robni pas
0
0,00 m
bankini
0
0,00 m
skupaj
7,00 m
- nadvoz:
hodnik
2 x 0,50
1,00 m
robni pas
0
0,00
vozišče
1 x 3,50
3,50 m
skupaj
4,50 m
Na nadvozu in na delu za nadvoz ne bo prečnega sklona. Odvodnjavanje bo vzdolžno.
Določajo se sledeči horizontalni in vertikalni elementi:
- horizontalni elementi:
Gradbiščna povezava mora biti izvedena v premi (gledano iz kamnoloma), ki se
zaključi s T križiščem, lociranim na nadvišanem delu nasipa bodoče AC. Zaokrožitve
v križišču bodo izvedene z notranjim lokom R=12 m.
- vertikalni elementi:
Predvideva se maksimalni vzpon 11% iz področja kamnoloma, pred objektom je
vzpon zravnan na 4%. V območju nad magistralno cesto se določa minimalno 7.00
m varnostne višine."
4. člen
5. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
"Izvedba začasnega nadvoza na km 8,2 + 00 AC zahteva korekcije poteka posameznih
infrastrukturnih vodov v območju obravnave, tako prestavitve daljnovoda DV 20 KV Domžale Tuhinj, zaščite električnih kablov pod asfaltnimi površinami s PVC cevmi ter začasna pokablitev
n.n. voda zaradi gradnje nadvoza, TK vodov (koaksialnega in optičnega) v zaščitni cevi v dolžini
100 m ter v določenih primerih tudi kanalizacija Blagovica-Prevoje (v kolikor se nova
kanalizacija ob AC izvaja pred ali ob gradnji AC je potrebno pri izvedbi kamnite pete nasipa
izvesti ustrezne varovalne ukrepe."
5. člen
6. člen odloka se dopolni z novo alinejo, ki se glasi:
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"Ureditveni načrt, ki vključuje tudi zemljišče parcelna številka 339/2 k.o. Lukovica, s
spremembami in dopolnitvami na njem določa izgradnjo poslovno - proizvodnega objekta z
ustreznimi funkcionalnimi površinami za manipulacijo in parkiranje vozil. Objekt tlorisnih
dimenzij 28 m x 12 m in vertikalnega gabarita P(severni del) oziroma P+1 (južni del) ima dovoz
po obstoječi prometnici v območju.
Parkirne in manipulativne površine se zagotavljajo na severni in vzhodni strani objekta.
Infrastrukturno se navezuje na obstoječe infrastrukturno omrežje. Naklon strešin objekta ne sme
biti manjši od 38°, kritino pa je prilagoditi oblikovanju širšega prostora ter izgledu končnega
oblikovanja celotnega območja.
Glede na značaj sanacije območja je posebno pozornost posvetiti izvedbi hortikulturne ureditve
zemljišča.
Pred realizacijo projekta je preveriti geomehanske lastnosti zemljišča ter zagotoviti ustrezne
ukrepe proti eventuelnim zdrsom zemeljskih mas pobočja zahodno od objekta."
6. člen
10. členu odloka se poleg že opredeljenih določil doda nov odstavek, ki se glasi:
"Investitor objekta na zemljišču parc. št. 339/2 k.o. Lukovica mora zagotoviti vse ukrepe za
eliminacijo prekomernih emisij hrupa ter škodljivih snovi v okolje, nadalje realizacijo vseh
potrebnih ukrepov za zavarovanje objekta in nemoteno funkcioniranje vezano na eventuelne
premike zemeljskih mas pobočja zahodno od objekta ter v primeru posegov v obstoječo
infrastrukturo zagotoviti strokovno izvedbo premikov le-te. Investitor objekta na parceli št. 339/2
k.o. Lukovica, nosi vse stroške, ki bodo nastali na parceli in objektu, vsled eksploatacije
kamnoloma, prav tako s svojo dejavnostjo ne sme motiti eksploatacije dolomita v kamnolomu
Lukovica.”
7. člen
Doda se nov 11. člen odloka, ostali pa smiselno preštevilčijo, ki se glasi:
"Dovoljena so odstopanja od predvidenih gabaritov, in sicer:
• za novogradnje objektov in naprav do 2 m v horizontalni smeri ter 1 m v vertikalni,
• za infrastrukturo do 5 m v horizontalni smeri ter 2 m v vertikalni smeri.
Če v postopku izvedbe prostorskega izvedbenega akta za posamezni infrastrukturni sistem ali
napravo ugotovi, da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšnega objekta ali naprave
zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se
takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in
kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj naselja, zmanjšujejo obremenitve v okolje
ter bistveno ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja."
8. člen
Spremeni se dosedanji 11.člen odloka, tako, da se glasi:
“Sprememba in dopolnitve Ureditvenega načrta območja Kamnolom Lukovica so na vpogled
vsem zainteresiranim na Občini Lukovica."
9.člen
Spremeni se dosedanji 12.člen odloka, tako, da se glasi:
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“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija”.
10.člen
Spremeni se dosedanji 13.člen odloka, tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem Uradnem Vestniku občine Lukovica."
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/35/98
Datum: 20. avgust 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, 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 svoji 35. seji, dne 20.
avgusta 1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O LOKACIJAH ZA IZGRADNJO OTROŠKEGA
VRTCA V OBČINI LUKOVICA
1. Občinski svet občine Lukovica sprejema informacijo o lokacijah za izgradnjo otroškega vrtca
v Občini Lukovica.
2. Občinski svet občine Lukovica za izgradnjo vrtca podpira lokacijo št. 5, to je lokacijo »pri
Krpaku« v Šentvidu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 13/35/98
Datum: 20. avgust 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, 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 svoji 35. seji, dne 20.
avgusta 1998, sprejel
SKLEP
O DOPOLNITVI SKLEPA O SPREJEMU POBUDE ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA
PLANA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se dopolni sklep Občinskega sveta Občine Lukovica
o sprejemu pobude za začetek postopka za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine Lukovica, št. 11/33/98 z dne 08.
aprila 1998, tako, da na novo glasi:
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 in smiselnih zaokrožitev ureditvenih območij naselij.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 18/35/98
Datum: 20. avgust 1998

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

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na svoji 35. seji, dne 20. avgusta 1998, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA
1. Ustanovi se komisija za stavbna zemljišča, ki ima pet članov.
2. V komisijo se imenujejo: - Franc Cerar
- Milan Drčar
-. Franci Bernot
- Janez Bernot
- Slavko Smrkol
3.

Naloge komisije so nadzor, spremljanje in usmerjanje dela režijskega obrata pri:
- pridobivanju, menjavi in prodaji zemljišč za gradnjo
- graditvi komunalne infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč
- uveljavljanje predkupne pravice na zemljiščih
- zaračunavanje komunalnih prispevkov
- in drugih nalog po pooblastilu župana

OBČINA LUKOVICA
PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINSKI SVET
OBČINE LUKOVICA
Številka: 17/35/98
Datum: 20. avgust 1998
Andrej Burja, l.r.
Na podlagi 15. in 32. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95)
je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 35. seji, dne 20. avgusta 1998, sprejel
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SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE SKLADA RS ZA
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI DOMŽALE
Občinski svet Občine Lukovica imenuje za novega člana Sveta območne izpostave sklada RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale Mojco Stoschitzky, stan. Lukovica 88, 1225
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 17/35/98
Datum: 20. avgust 1998

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

Na podlagi 4. odstavka 31. člena in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 35. seji, dne 20. avgusta 1998,
sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA
Občinski svet Občine Lukovica imenuje za novega člana Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Viktorja SERŠO (SLS), Rafolče 5, 1225 Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 17/35/98
Datum: 20. avgust 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, 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 svoji 35. seji, dne 20.
avgusta 1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O IZGRADNJI AVTOCESTE IN UREDITVI M-10
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o izgradnji avtoceste in ureditvi M-10 in o
realizaciji sklepov 34. seje Občinskega sveta z dne 23.junija 1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/35/98
Datum: 20. avgust 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, 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 svoji 35. seji, dne 20.
avgusta 1998, sprejel
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SKLEP
O ZAČETKU POSTOPKA ZA UREDITEV OBRTNE CONE V OBČINI LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica soglaša z začetkom postopka za ureditev obrtne cone v Občini
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 18/35/98
Datum: 20. avgust 1998

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

Na podlagi 19. člena odloka o glasilu občin Domžale, Lukovica in Moravče in 15. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je Občinski svet Občine Lukovica
na svoji 35. seji, dne 20. avgusta 1998, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O POSLOVANJU GLASILA SLAMNIK ZA LETO 1997
Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročilo o poslovanju glasila Slamnik za leto 1997.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 05/35/98
Datum: 20. avgust 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, 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 svoji 35. seji, dne 20.
avgusta 1998, sprejel
SKLEP
O SPREMEMBI IZPLAČEVANJA NADOMESTIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
ČLANA OBČINSKEGA SVETA IN DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Sklep o nadomestilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in delovnih teles občinskega
sveta Občine Lukovica z dne 18.05.1995 se spremeni oziroma dopolni, tako, da se doda novi 4.
člen, ki glasi: »Če član občinskega sveta oziroma njegovega telesa predčasno zapusti sejo ali se
je udeleži z več kot polurno zamudo, se mu nadomestilo za opravljanje njegove funkcije ne
izplača.«
Dosedanji 4. člen postane 5. člen.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/35/98
Datum: 20. avgust 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, 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 svoji 35. seji, dne 20.
avgusta 1998, sprejel
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SKLEP
O SOFINANCIRANJU RAZŠIRITVE DOVOZNE POTI V ZABUKOVJE
Občinski svet občine Lukovica soglaša s sofinanciranjem razširitve poti v Zabukovje v višini
1.200.000,00 SIT.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/35/98
Datum: 20. avgust 1998

PODPREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
Andrej Burja, l.r.
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STATUT KRAJEVNE SKUPNOSTI LUKOVICA
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