URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 25. FEBRUAR 1999 ŠT.1 LETO V
CENA 200 SIT

Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur. list SRS, št. 18/84), Navodila o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Ur. list
SRS, št. 20/85) in Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. list RS, št.
48/90) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU PROGRAMA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH
AKTOV OBČINE V ZVEZI Z LOKACIJO VRTCA LUKOVICA IN O SPREJEMU
OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE DOMŽALE, ZA OBDOBJE 1986 –
2000, DOPOLNJENEGA 1988 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE 1986 – 1990, OBOJE ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA, OBOJE
DOPOLNJENIH 1996, ZA OBMOČJE VRTCA LUKOVICA, DOPOLNITEV 1999
1. Občinski svet občine Lukovica sprejme Program priprave Sprememb in dopolnitev
Prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000,
dopolnjenega 1988 in Prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za
obdobje 1986 – 1990, oboje za območje občine Lukovica, dopolnjenih 1996, za območje
vrtca Lukovica, dopolnitev 1999.
2. Občinski svet občine Lukovica sprejme osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah
Prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000,
dopolnjenega 1988 in Prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za
obdobje 1986 – 1990, oboje za območje občine Lukovica, dopolnjenih 1996, za območje
vrtca Lukovica, dopolnitev 1999 in ga posreduje skupaj s prostorskimi sestavinami v
enomesečno javno razgrnitev.
Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave v Uradnem vestniku občine Lukovica, to
je od 25.2.1999 do 26.3.1999, v prostorih občinske stavbe. Tekom javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava, ki bo dne 16.3.1999 ob 19.00 uri v prostorih občinske
stavbe.
Postopke v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi pristojna strokovna
služba v okviru občinske uprave Občine Lukovica.
3. Občinski svet občine Lukovica sprejme osnutek Programskih zasnov območja PŠ 9 Ob
Vrševniku, ki jih je izdelala RRD, Regijska razvojna družba v februarju 1999 in jih
posreduje v enomesečno javno razgrnitev.
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Roki javne razgrnitve in datum javne obravnave so enaki kot za javno razgrnitev in
javno obravnavo osnutka odloka sprememb in dopolnitev planskih aktov občine.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5,6,7/2/99
Datum: 18. februar 1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS št. 48/90) in 39. člena in 45 d. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 15. člena Statuta občine Lukovice (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
občinski svet Občine Lukovica na …….. seji dne …………… sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986 - 2000,
DOPOLNJENEGA 1988 IN PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA
OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986 - 1990, OBOJE ZA OBMOČJE OBČINE
LUKOVICA, DOPOLNJENIH 1996, ZA OBMOČJE VRTCA LUKOVICA,
DOPOLNITEV 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve Prostorskih sestavin Dolgoročnega plana
občine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik občine Domžale št.
9/86, 2/90) in Prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986 - 1990
(Uradni vestnik občine Domžale št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica, dopolnjenih
1996, za območje vrtca Lukovica, dopolnitev 1999, ki jih je izdelala RRD, Regijska razvojna
družba, d.o.o., pod št. proj. 3/99 v februarju 1999 in na osnovi javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnila v ……….. 1999.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana se nanašajo
na razširitev območja Urbanistične zasnove Prevoje - Šentvid z oblikovanjem PŠ 9 ter delno
korekcijo območja PŠ4.
2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen odloka v poglavju Prostorska zasnova občine Lukovica točka III.
"Strategija varstva okolja" Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin Dolgoročnega plana
občine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988 in Prostorskih sestavin Družbenega
plana občine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev
1996, podpoglavje Urbanistična zasnova Prevoje - Šentvid in sicer:
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• določbi III. Družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti se doda novo območje z oznako ZDS
2 Ob Vrševniku v površini 10471 m2. Temu primerno se opusti območje z oznako Š ŠR 1 Za
kulturnim domom v površini 57 arov 46 m2, ki je bilo s programskimi zasnovami G Šentvid
jugovzhod namenjeno krepitvi družbenih dejavnosti, predvsem za potrebe vzgojnovarstvene
ustanove in spremljajočih športno-rekreativnih dejavnosti in se nameni prvotni, kmetijski rabi.
Eliminacija planiranih nepozidanih stavbnih zemljišč je nujna ter utemeljena s kompenzacijo
kmetijskih zemljišč 1. območja.
• grafično se spremeni in dopolni Urbanistične zasnove Prevoje - Šentvid na sledečih temah:
• zasnova urejanja območij s PIA
• zasnova namenske rabe prostora
• zasnova urbanistično-oblikovalskih usmeritev
• zasnova večjih infrastrukturnih objektov in naprav
in sicer tako, da se definira novo območje z oznako ZDS 2 Ob Vrševniku, nadalje opredeli
območje urejanja z oznako PŠ 9 Ob Vrševniku, ki se ga ureja s prostorskimi ureditvenimi
pogoji na izhodiščih izdelane programske zasnove, opusti del ureditvenega območja z oznako
PŠ 4 v predelu, ki se je urejal s Programsko zasnovo območja Šentvid jugovzhod.
• zgoraj navedenemu se prilagodi besedilo teme 4.2. Bilanca površin v alinejah kmetijskih in
gozdnih površin v občini Lukovica, ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij
v občini Lukovica ter alineji sprememb posegov na 1. območja kmetijskih zemljišč v 2. členu
osnovnega odloka.
3. člen
Spremeni in dopolni se sedma alineja 4. člena odloka in sicer se tekstu doda nov, zadnji stavek,
ki se glasi: "Pristopili bomo k pripravam in izgradnji vrtca Lukovica v okviru ureditve območja z
oznako PŠ 9 Ob Vrševniku".
4.člen
Spremeni in dopolni se 5. člen odloka, ki določa Programske zasnove in sicer tako, da se v celoti
črta programska zasnova z oznako G, ki se glasi:
"Programska zasnova območja Šentvid jugovzhod
1.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI S PODLAGAMI ZA DOLOČITEV STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
Analiza možnosti razvoja ob poznavanju zatečenega stanja v naselju Šentvid pokaže
primanjkljaj območij za šport in rekreacijo, primanjkljaj površin za družbene dejavnosti,
predvsem za potrebe vzgojnovarstvene ustanove. Potrebe je možno razširiti z izravnavo
južnega dela roba naselja ter tako povezati že obstoječi del družbenih in športno rekreativnih območij.

2.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE S PODROBNO NAMENSKO RABO POVRŠIN

IN

KRAJINSKO

Bližina sakralnih objektov in vodotoka terja kvaliteten pristop k oblikovanju prostora pri
čemer se mora oblikovanje objektov prilagoditi prevladujočemu značaju arhitekture v
prostoru, posebno pozornost pa posveti tudi stiku rekreativnih površin z vodotokom, ki naj
ohranja prvobitnost s primerno vegetacijo.
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3.

INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE TER TEHNOLOŠKI
POGOJI IN OMEJITVE
Ker je za predviden razvoj dejavnosti potrebno minimalno dodatno komunalno opremljanje,
se območje infrastrukturno navezuje na vse obstoječe sisteme. Prometno se izrablja
obstoječo prometnico ob severnem robu območja.

4.

USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE,
KAKOVOSTNIH PRVIN KRAJINE, BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Določa se varovanje vodotoka s prepletom avtohtonega rastlinja ter oblikovanje primarnega
prehoda roba poselitve v kmetijske površine." in nadomesti z novo programsko zasnovo, ki
se glasi:
"G
PROGRAMSKA ZASNOVA OBMOČJA PŠ 9 OB VRŠEVNIKU

1.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI S PODLAGAMI ZA DOLOČITEV STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
Dolgoletne potrebe občine in kraja po dodatnih zmogljivostih družbenih dejavnosti so se ob
upoštevanju možnosti razrešitve lastninskih vprašanj skoncentrirale na prostorsko zajedo v
območju stavbnih zemljišč ob potoku Vrševnik. Analiza možnosti razvoja v okviru
urbanistične zasnove Prevoje - Šentvid pokaže občuten primanjkljaj površin za potrebe
formiranja vzgojnovarstvene ustanove ter spremljajočih športnorekreativnih površin.
Povezava območij PŠ 6 in PŠ 7 z razširitvijo obstoječega območja družbenih dejavnosti ZD
1 na ZD 2 bo omogočila zadostne površine za razvoj vrtca.
Določa se zagotovitev maksimalno 1000 m2 neto zazidane površine za okvirno 6 oddelkov z
do 150 otrok in ustrezno dimenzionirane zunanje površine za potrebe igrišč, urejenih
zelenic, dovozov in dostopov ter parkirnih in manipulativnih površin.

2.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE S PODROBNO NAMENSKO RABO POVRŠIN

IN

KRAJINSKO

Bližina vodotokov in cestne povezave regionalnega značaja zahteva kvaliteten pristop k
oblikovanju prostora. Zagotoviti je potrebne odmike od prometnic, zadostne površine za
potek vodotoka Vrševnika, sočasno pa ob upoštevanju sonaravnega urejanja prostora
oblikovati sklop objektov vrtca in spremljajočih zunanjih površin. Oblikovanje objektov se
mora prilagoditi prevladujočemu značaju arhitekture v prostoru, posebno pozornost pa je
posvetiti stiku rekreativnih površin s potokom Vrševnikom, ki naj ohranja značaj
prvobitnosti s primerno avtohtono vegetacijo.
3. INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE TER TEHNOLOŠKI
POGOJI IN OMEJITVE
Predvidene dejavnosti so v obsegu, ki ne narekuje bistveno dodatno komunalno opremljanje
območja, zato se objekti in naprave infrastrukturno navezujejo na obstoječe sisteme.
Prometno se izrablja obstoječe, rekonstruirano križišče z glavno cesto na katerega se doda
nov cestni priključek.
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4.

USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE,
KAKOVOSTNIH PRVIN KRAJINE, BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Določa se varovanje prvin krajine v območju, še posebej obvodnega sveta s prepletom
obstoječega rastlinja ter oblikovanje primernega prehoda roba urejenega dela območja v
obdelovalne kmetijske površine.

5.

USMERITVE ZA RABO PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
Zagotoviti je potrebne ukrepe ter tehnične rešitve pred eventuelnimi poplavnimi vodami
potoka Vrševnik.”
5. člen

Sestavine Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za
obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega 1988 in družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986
– 1990 za območje občine Lukovica, dopolnjenih 1996, za območje vrtca Lukovica, dopolnitev
1999 so tudi naslednji grafični prikazi:
A/ Spremembe in dopolnitve kartografskega dela v merilu 1:25000 in sicer:
• Zasnova območij za kmetijstvo (list št. 1.1)
• Zasnova območij za agrarne operacije (list št. 1.2)
• Zasnova namenske rabe prostora (list št. 7)
• Zasnova načinov urejanja prostora (list št. 8)
B/ Dopolnitev urbanističnih zasnov v merilu 1:5000 in sicer Urbanistične zasnove PREVOJE ŠENTVID
C/ Spremembe in dopolnitve ureditvenih območij drugih naselij v merilu 1:5000 in sicer karte
LJUBLJANA S-10
D/ Spremembe in dopolnitve kartografske dokumentacije k planu v merilu 1:5000 in sicer karte
LJUBLJANA S-10
E/ Programska zasnova območja PŠ 9 Ob Vrševniku
6. člen
Skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Domžale za obdobje 1986 -1990, za območje Občine Lukovica, oboje dopolnjeno 1996,
za območje vrtca Lukovica, dopolnitev 1999, se smiselno uskladijo meje območij grafičnega
dela Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Urbanistične zasnove Prevoje - Šentvid.
7. člen
Če se v postopkih priprave lokacijskih dokumentacij za območje PŠ 9 Ob Vrševniku ugotovi, da
je potrebno posamezni sklop oziroma objekt ali napravo zaradi funkcionalnega,
okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti glede na izhodišča
programskih zasnov, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo
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ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo
obremnitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja.
8. člen
Vsi ostali elementi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine
Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin Družbenega plana
občine Domžale za obdobje 1986 - 1990, za območje Občine Lukovica, oboje dopolnitev 1996
ostanejo še naprej v veljavi.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka:................
Datum:.................

ŽUPAN:
Anastazij Živko Burja, l.r.

Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS št. 48/90) in 39. člena in 45 d. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 15. člena Statuta občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95) je
občinski svet Občine Lukovica na ……… seji dne ……………. sprejel
PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986 - 2000,
DOPOLNJENEGA 1988 IN PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA
OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986 - 1990, OBOJE ZA OBMOČJE OBČINE
LUKOVICA, DOPOLNJENIH 1996, ZA OBMOČJE VRTCA LUKOVICA,
DOPOLNITEV 1999
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
− vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki jih je potrebno
opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988 (Uradni
vestnik občine Domžale št. 9/86, 2/90) in Prostorskih sestavin Družbenega plana občine
Domžale za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občine Domžale št. 10/86), oboje za
območje občine Lukovica, dopolnjenih 1996, za območje vrtca Lukovica, dopolnitev 1999, v
nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov;
− subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov in način njihovega sodelovanja oz. naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti;
− roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva,
potrebna za njihovo pripravo;
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− nosilci oz. način izbora nosilcev strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
− sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo;
− izdelovalec gradiva sprememb in dopolnitev;
− finančna sredstva.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se
pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v
nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju
NPA) ter tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje
sklope:
A. Strokovne podlage za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin DP
občine Lukovica za območje vrtca Lukovica, dopolnitev 1999.
Obseg in vsebina strokovnih podlag:
1. Evidenca pobude:
− grafični prikaz na kartah PKN v merilu 1:5000,
− tabelarična evidenca.
2. Analiza pobud:
− grafični prikaz na izsekih kart PKN v merilu 1:5000,
− tekstualna obrazložitev pobude.
3. Kriteriji za ovrednotenje pobud za spremembe in dopolnitve (eventuelna eliminacija do
sedaj predvidenih območij za isto dejavnost - zmanjšanje JV dela območja PŠ4)
B. Analiza obstoječega stanja poselitve
C. Zasnove organizacije družbenih dejavnosti v prostoru z usmeritvijo vrtca v novoopredeljeno
območje PŠ9.
Č. Zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, območja vodotokov,
ureditvena območja naselij)
D. Urbanistično zasnovo Prevoje - Šentvid o delu korekcij družbenih dejavnosti (območje PŠ4 in
PŠ9)
E. Podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na
območju, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi
(območje PŠ9 v okviru UZ Prevoje - Šentvid).
F. Obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana.
G. Opredelitev načina nadaljevanja urejanja območja s prostorskim izvedbenim aktom (merila
za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo spremembe
plana).
7

H. Elaborat za spremembe v I. območju kmetijskih zemljišč na območju novopredvidenih
družbenih dejavnosti s predlogom kompenzacije zemljišč (delno vračilo nepozidanih
stavbnih zemljišč predvidenih za družbene dejavnosti v območju PŠ4 kmetijski rabi)
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov bodo upoštevale le konstruktivne pripombe,
pobude in predloge občanov in lokalne skupnosti vezane na oblikovanje območja vrtca Lukovica
v območju PŠ9. Kakršnekoli druge pobude se bodo obravnavale v okviru rednih sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov. Vse končne odločitve v zvezi z obravnavano lokacijo so
vezane na predhodno pridobitev pozitivnega mnenja MKGP in UPP MOP RS.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem določil NPA.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
1. Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv je RRD, Regijska
razvojna družba, d.o.o., ki je izdelovalec vseh do sedaj oblikovanih planskih dokumentov
občine.
2. Koordinatorja postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov bosta župan občine Lukovica ter občinska uprava.
4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev vsebuje:
− strokovne podlage kot priloge,
− odlok o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov,
− grafični prikaz na kartah PKN v merilu 1:5000,
− tabelarični prikaz pobude z obrazložitvijo.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH AKTOV
5. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov pripravijo izhodišče sprememb in dopolnitev, oziroma verificirajo že veljavna. Organi in
organizacije definirani v nadaljevanju sodelujejo na področjih zasnove družbenih dejavnosti,
zasnove kmetijstva, zasnove vodnega gospodarstva, zasnove rekreacije v naravnem okolju,
zasnove naselij in območij poselitev, zasnove prometnega omrežja, zasnove omrežja zvez in
zasnove energetskega omrežja.
Sodelujoči pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
− Ministrstvo za okolje in prostor RS
− Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
− župan občine Lukovica
− pristojne občinske strokovne službe (Odbor za komunalne dejavnost, prostorsko planiranje in
okolje, Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem, Komisija za prostorski plan,
Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za komunalo, prizadete krajevne skupnosti)
− zainteresirani organi, organizacije in skupnosti
Sodelujoči skrbijo za upoštevanje izhodišč po posameznih področjih planskih segmentov.
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V. TERMINSKI PLAN
6. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov
(sklepa sprejeta na 33. seji OS dne 08.04.1998 in 37. seji OS dne 15.10.1998).
2. Izbor izvajalca sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov (izbor izvajalca izveden v
januarju 1999).
3. Sprejem pobude - vloge za posege v prostor v območju UZ Prevoje - Šentvid. Vse pobude vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Lukovica in ne bodo vezane na vrtec se bodo
obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine.
4. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov za območje
občine, ki ga sprejme Občinski svet Lukovica in izborom izvajalca se prične s pripravo
potrebnih izhodišč.
Rok za izdelavo potrebnih izhodišč za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov je
10 dni od podpisa pogodbe z izvajalcem.
5. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov: rok izdelave je 14 dni od
podpisa pogodbe.
6. Občinski svet Občine Lukovica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi.
7. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter zbiranje
pripomb in predlogov v zvezi z lokacijo vrtca
Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni.
Javna obravnava se izvede na sedežu občine v času trajanja javne razgrnitve osnutka
sprememb in dopolnitev planskih aktov. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
Rok izdelave strokovnih stališč do pripomb in predlogov je 14 dni po preteku javne
razgrnitve.
8. Občinski svet na predlog župana zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času
trajanja javne razgrnitve.
9. Občinski svet po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz tč. 8 tega člena zadolži župana,
da pripravi usklajen osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma
dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in
predlogi. Usklajen osnutek posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitve njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
10. Župan občine Lukovica po prejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana, posreduje usklajeni dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o spremembah in
dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom.
VI. FINANČNA SREDSTVA
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Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju vrtca Lukovica, za
pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druge stroške se
potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna občine Lukovica.
Občina Lukovica
Občinski svet
Številka:.........................
Datum:...........................

ŽUPAN:
Anastazij Živko BURJA, l.r.
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