URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 4. MAREC 1999 ŠT. 2 LETO V
CENA 500 SIT

Na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O POTRDITVI MANDATA ČLANA OBČINSKEGA SVETA
Potrdi se mandat članu občinskega sveta Občine Lukovica Kamilu Domitroviču (SKD), roj.
13.1.1951, stan. Prevoje 140, 1225 Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 19. a člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94, 17/97) in 15. člena
statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČIL ORGANIZATORJEV VOLILNE KAMPANJE ZA ČLANE
OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročila organizatorjev volilne kampanje SLS, SDS,
SKD, LDS, ZLSD in DS za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah 22. novembra
1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 19/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 23. in 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. list RS, št. 62/94 in 13/98) je
občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI LUKOVICA
1. Strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta ter stranki, katere
kandidat je bil izvoljen za župana, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Lukovica.
Sredstva strankam pripadajo v višini 41,69 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski
svet oziroma za župana.
2. Strankam pripadajo naslednja finančna sredstva:
- SKD – 76.125,90 SIT
- ZLSD - 6.837,20 SIT
- SDS - 14.508,10 SIT
- SLS - 18.427,00 SIT
- LDS - 18.385,30 SIT
Sredstva se strankam dodelijo mesečno na njihov žiro račun.
3. Zneski iz 2. točke sklepa se mesečno usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin po
zadnjih znanih podatkih Zavoda RS za statistiko.
4. Sklep se uporablja od 1.1.1999 dalje.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 20/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 31/85, 33/89,
24/92, 29/95 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
1. Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica,
vključno s sprejetim amandmajem g. Kotnika.
2. Občinska uprava Občine Lukovica je dolžna pred objavo čistopisa odloka v Uradnem
vestniku preveriti vsebino oz. pravno veljavnost 17. člena odloka.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 31/85, 33/89,
24/92 in 29/95, 44/97)) ter 15. člena Statuta Občine Lukovica, je Občinski svet Občine Lukovica
na svoji 2 seji, dne 18.2.1999 sprejel
ODLOK
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v občini Lukovica plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za določanje višine nadomestila ter
merila za oprostitve plačila nadomestila.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrščajo glede na opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami, glede na gostoto javnih funkcij ter
dostop z javnimi prometnimi sredstvi in se razporedijo po naslednjih kategorijah:
I. kategorija
Območja, kjer so sprejeti prostorski izvedbeni akti: zazidalni načrt, ureditveni načrt, Prostorsko
ureditveni pogoji za ureditvena območja naselij: Lukovica, Prevoje, Šentvid, Krašnja, Blagovica,
Trojane
II. kategorija
Območja, kjer so sprejeti prostorski ureditveni pogoji: Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri
Lukovici, Imovica, Kompolje, Podsmrečje, Preserje pri Lukovici, Prevalje, Rafolče, Spodnje
Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Šentožbolt, Trnjava, Videm pri Lukovici, Vrba,
Vrhovlje, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Žirovše.
III. kategorija
Območja, kjer so naselja v razpršeni gradnji: Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Češnjice,
Dupeljne, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Hribi, Javorje pri Blagovici, Jelša, Koreno, Korpe,
Krajno Brdo, Lipa, Log, Mala Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Podmilj,
Poljane nad Blagovico, Preserje pri Zlatem Polju, Prevoje nad Blagovico, Prilesje, Prvine, Selce,
Spodnji Petelinjek, Straža, Suša, Trnovče, Učak, V Zideh, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Vrh nad
Krašnjo, Zavrh pri Trojanah, Zgornji Petelinjek, Zlatenek, Zlato Polje.
3. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so zarisana na grafičnih kartah, ki so sestavni del tega
odloka in so na vpogled pri Občini Lukovica.
III. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
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Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
-opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska
možnost priključitve na te objekte in naprave;
- namembnost (vrsta dejavnosti) in lega stavbnega zemljišča;
- pogoji za oprostitev plačevanja nadomestila.
5. člen
Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč z objekti in napravami individualne in
kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se posamezno stavbno
zemljišče ovrednoti z naslednjim številom točk:
Opremljenost
- asfaltna cesta s pločnikom
- asfaltna cesta
- makadamska cesta
- urejenost parkirišč
- vodovod
- fekalna kanalizacija
- meteorna kanalizacija
- el. napeljava-podzemna (kabelska)
- el. napeljava-nadzemna (kandelabri)
- PTT storitve (telefon)
- javna razsvetljava
- urejenost zelenih in rekreacijskih površin

Število točk
7
5
2
2
5
4
2
6
4
4
2
2

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na vodovod in elektriko, če je sekundarno
omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m
in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost uporabe asfaltirane ceste in javne razsvetljave , če je
cestno telo oz. javna razsvetljava oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 400 m. Prav
tako se šteje, da ima stavbno zemljišče možnost uporabe parkirišča v oddaljenosti največ 80 m in
zelenih površin v oddaljenosti največ 200 m.
6. člen
Namembnost stavbnih zemljišč se po tem odloku razvršča v skupine po dejavnostih, ki so v
skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list Republike
Slovenije, št. 34/94), kot sledi:
- za namene gospodarske dejavnosti SKUPINE (A): finančno posredništvo, prirejanje iger na
srečo, poslovanje z nepremičninami, telekomunikacijske storitve, televizijska dejavnost, oskrba
s plinom, rudarstvo, pridobivanje rud in kamnin (razen energetskih) proizvodnja tekstilij,
proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov, proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
obdelava in predelava lesa, proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in
kartona, proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva, proizvodnja kemikalij,
kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov,
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proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja vozil in plovil, proizvodnja električne in optične
opreme, proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, gradbeništvo;
- za namene poslovne dejavnosti SKUPINA (B): najem in poslovne storitve, pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in
javnega mnenja, podjetniško svetovanje, upravljanje s holding družbami, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje, raznovrstne poslovne dejavnosti, trgovina, popravila
motornih vozil, gostinstvo, storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in drugih
prometnih agencij, dejavnost varovanja, posamezne dejavnosti iz SKUPINE (A), ki se
opravljajo kot obrtne dejavnosti;
- za namene storitvene in trgovinske dejavnosti SKUPINA (C): lov, gozdarstvo, poizvedovalne
dejavnosti, filmska in video dejavnost, čiščenje stavb, osebne storitve in storitve v
gospodinjstvu, storitve javne higiene;
- za namene javnih funkcij in storitev SKUPINA (D): oskrba z elektriko in vodo, promet,
skladiščenje in zveze, prekladanje ter druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, poštne
storitve, dejavnost javne uprave, obrambe, radijska dejavnost;
- za namene družbene dejavnosti SKUPINA(E): raziskovanje in razvoj, dejavnost agencij za
posredovanje in zaposlovanje delovne sile, dejavnost združenj in organizacij, druge razvedrilne
dejavnosti, dejavnost tiskovnih agencij, dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
dejavnosti (varstvo kulturne dediščine), športna dejavnost, izobraževanje, zdravstvo in socialno
varstvo;
- za stanovanjske namene in kmetijsko dejavnost SKUPINA (F): stanovanja v večstanovanjskih
stavbah, stanovanjske družinske hiše, samski domovi, domovi za starejše občane in drugi
stanovanjski objekti, kmetijstvo, garaže.
7. člen
Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter stavbe oziroma drugega objekta, ki na
njem stoji, se za posamezno stavbno zemljišče v skladu s 6. členom tega odloka določi naslednje
število točk:
Namembnost
SKUPINA (A)
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
SKUPINA (B)
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
SKUPINA (C)
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
SKUPINA (D)
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija

100
85
70
80
70
60
40
70
25
70
55
45
15

SKUPINA (E)
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
SKUPINA (F)
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija

20
15
10
15
10
7
8. člen

Če se namembnost, določena v prostorskem aktu, ne sklada z obstoječo namembnostjo, se pri
točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva dejanska namembnost.
9. člen
Nepokrita skladišča, delavnice na prostem, parkirišča, garažni prostori, gostinski vrtovi in drugi
objekti, ki služijo za opravljanje dejavnosti, so po tem odloku poslovne površine in se točkujejo
v skladu s 5. in 7. členom tega odloka tako, da se jih glede na namembnost uporabe razvršča po
6. členu tega odloka, z izjemo garažnih prostorov, ki služijo individualni rabi in se jih razvrsti v
SKUPINO (F) - stanovanjska namembnost.
10. člen
Za nepokrita skladišča, delavnice na prostem, parkirišča in druge objekte, ki služijo za
opravljanje dejavnosti, se od izračunanega števila točk odšteje 20% točk.
11. člen
Površine kamnolomov in glinokopov ter vodnih zajetij so po tem odloku površine, ki jih
zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin in vode. Površine določi občinska uprava na osnovi
dovoljenja za izkoriščanje rudnin in vodnih zajetij.
Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi, so po tem odloku površine pod daljnovodnimi stebri
in površine, ki so potrebne za normalno rabo. To znaša 5 m2 za vsak posamezni steber 110 KV
daljnovodnega omrežja, za zidane stolpne postaje 16 m2 in kabelske razdelilne postaje 25 m2.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče
bencinskega servisa z objekti.
Kot druge površine za opravljanje poslovnih dejavnosti se štejejo površine, ki so potrebne za
normalno obratovanje poslovnih dejavnosti in niso točkovane po drugih kriterijih iz tega člena.
Površine, na katerih je zgrajeno telefonsko omrežje in položen optični kabel, se za vsak
priključek na centrali upošteva 2,5 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega se bremeni
telekomunikacijsko podjetje.
Površine, na katerih je zgrajeno plinovodno omrežje se upošteva 2X5 nezazidanega stavbnega
zemljišča glede na os, za katerega se bremeni upravljavca omrežja.
12. člen
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Za počitniške hiše na celotnem območju občine Lukovica se ne uporabljajo določbe tega odloka
o razvrščanju območij v kategorije in se v skladu s točkovanjem po 7. členu tega odloka vsa
točkujejo s 70 točkami.
Za počitniške hiše se po tem odloku štejejo tisti objekti, za katere je bilo za ta namen izdano
lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma objekti, ki se uporabljajo samo za počitek ali oddih.
13. člen
Nadomestilo se pobira od uporabe javnih površin v skladu z namenom uporabe ter kategorijo
območja, v katerem se javna površina nahaja in se točkuje z naslednjimi vrednostmi.
Vrsta dejavnosti
Vrsta dejavnosti
Kioski
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
Točilnice na prostem
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
Stojnice
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
Sejmišča
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija

40
30
20
60
50
40
50
40
30
30
25
20
14. člen

Glede na smotrnost izkoriščenosti stavbnega zemljišča se zniža skupno število točk za:
- stanovanjske stavbe z enim do dvema stanovanjema
0%
- stanovanjske stavbe s petimi do desetimi stanovanji
5%
- stanovanjske stavbe z več kot desetimi stanovanji
10%
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmerja dvakrat letno od stanovanjske oziroma
poslovne površine stavbe. Višina se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s
stanovanjsko ali poslovno površino stanovanja oziroma drugega objekta in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila iz 24. člena tega odloka.
Površina iz prvega odstavka tega člena se odmeri v kvadratnih metrih (m2).
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16. člen
Stanovanjska površina po tem odloku je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti ter nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na
prostem, gostinski vrtovi, kamnolomi, glinokopi, površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi,
plinovodi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine namenjene za
opravljanje poslovne dejavnosti.
17. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmerja dvakrat letno od kvadratnega metra
(m2) površine, ki je po sprejetem prostorskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo oziroma,
za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje in se določi glede na namembnost, ki jo
določa prostorski izvedbeni načrt oziroma pravnomočno lokacijsko dovoljenje ter glede na
komunalno opremljenost zemljišča.
Število točk za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi v skladu z
določbami tega odloka. Tako odmerjeno število točk se pomnoži s površino nezazidanega
stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka tega člena in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila iz 24. člena tega odloka. Od dobljenega zneska se odšteje 60% točk, kar predstavlja
končno število točk.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska
in poslovna) se upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila ugodnejši.
18. člen
Za izračun nadomestila za uporabo javnih površin se številu točk iz 13. člena tega odloka prišteje
število točk glede na komunalno opremljenost iz 5. člena tega odloka. Tako dobljena vsota točk
se pomnoži s številom dni uporabe javne površine deljeno s 30 ter se pomnoži z velikostjo javne
površine (m2). Dobljeni znesek, pomnožen z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 24. člena
tega odloka, predstavlja vrednost nadomestila.
Občinska uprava z odločbo ugotovi obveznost občanov, ki so zavezanci plačila nadomestila.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in obrtniki poravnajo svojo obveznost dvakrat letno oz. pred
uporabo javne površine.
Vsi zavezanci so dolžni plačevati obveznosti v roku 15 dni po preteku polletja.
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19. člen
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti skladno z
zakonom o davku občanov.
V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
20. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:
- za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe teritorialne obrambe Republike Slovenije,
- za objekte drugih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v
njih stanuje njihovo osebje,
- za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih
stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu določeno drugače,
- za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost,
- za objekte in zemljišča v lasti občine Lukovica,
- za javne zavode, katerih ustanovitelj je občina,
- za kulturne spomenike.
Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne površine.
Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin,
ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča so oproščeni
občani s statusom kmeta, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja in nezazidana
stavbna zemljišča uporabljajo za kmetijsko dejavnost.
21. člen
Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko občinska uprava zavezanca delno ali v celoti oprosti
plačila nadomestila v naslednjih primerih:
- za dobo pet let od vselitve v stanovanje, če je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe
ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma
družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po
določbah zakona o stavbnih zemljiščih;
- če zavezanec prejema stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost;
- če bi plačilo nadomestila ogrozilo nujno preživetje zavezanca in njegovih ožjih družinskih
članov (mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost)
- za dobo pet let od predaje v uporabo komunalnega objekta oziroma naprave, ki jo je zavezanec
zgradil s samoprispevkom tako, da se pri določitvi višine nadomestila za to dobo ne upošteva
opremljenost s tem objektom oziroma napravo;
- zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami vse do odprave posledic, ki so s tem dogodkom
nastale in ki vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila nadomestila;
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila iz prve alineje prvega odstavka tega člena začne
teči od dne vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke in dokumentacijo, ki lahko
omogočijo odločitev. Upošteva se celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnosti
pridobivanja dohodka.
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V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena mora zavezanec predložiti pisno
mnenje Centra za socialno delo.
V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena traja oprostitev plačila nadomestila
eno leto od izdaje odločbe o oprostitvi in jo lahko zavezanec po preteku tega roka ponovno
zahteva. Skupna oprostitev je možna največ za dobo treh let. Zavezanec mora občinski upravi
sporočiti vsako spremembo stanja, ki bi lahko vplivala na oprostitev iz prvega odstavka tega
člena.
22. člen
Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila po 21. členu tega odloka vloži zavezanec pri občinski
upravi.
VI. DRUGE DOLOČBE
23. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik oz. neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela
stavbe. V kolikor je lastnik zemljišče, stavbo ali del stavbe oddal v najem, je še vedno zavezanec
za plačilo, v kolikor ni z najemno pogodbo prenesel obveznosti plačila na najemnika.
24. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila po tem odloku s sklepom določi Občinski svet Občine
Lukovica na predlog občinske uprave do konca leta za naslednje leto.
Vrednost točke za odmero nadomestila se lahko določi ločeno za zazidana stavbna zemljišča,
nezazidana stavbna zemljišča in javne površine. Vrednost točke se valorizira na podlagi rasti cen
na drobno v Republiki Sloveniji.
Sklep o valorizacijski vrednosti točke sprejme na predlog občinske uprave Občinski svet Občine
Lukovica.
V primeru, če občinski svet ne sprejme višje vrednosti točke, se le-ta valorizira glede na rast cen.
25. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Če podatki iz prvega odstavka tega člena niso dostopni, je lastnik ali drug neposredni uporabnik
zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta dolžan v roku petnajst dni od spremembe,
posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.
Če zavezanec za plačilo tudi po pozivu k posredovanju podatkov iz prejšnjega odstavka tega
člena teh podatkov ne posreduje v predpisanem roku ali če občinska uprava dvomi v njihovo
verodostojnost, izda občinski svet na predlog občinske uprave oz. komisije sklep o višini
akontacije za nadomestilo, ki jo zavezanec plačuje dvakrat letno. Odločbo o plačilu akontacije za
nadomestilo izda davčna uprava.
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Akontacja za nadomestilo se plačuje do izdaje odločbe o plačilu nadomestila, izdane na podlagi
verodostojnih podatkov.
Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta so
dolžni skladu sporočiti vsako spremembo podatkov, ki lahko vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v petnajstih dneh od nastanka spremembe.
26. člen
Odločbo o odmeri nadomestila zavezancu izda davčna uprava, na podlagi pooblastila Občine
Lukovica.
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova tega odloka, so strogo namenska in se uporabljajo izključno za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta, ki je
fizična oseba, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT v naslednjih
primerih:
- če ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 25. člena tega odloka ali če posreduje
neverodostojne podatke;
- če v roku petnajst dni od nastanka sprememb iz 5. odstavka 25. člena tega odloka le-teh ne
sporoči občinski upravi.
28. člen
Zavezanec iz 21. člena tega odloka se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 15.000 SIT, če v
roku petnajst dni od nastanka sprememb iz tretjega odstavka 21. člena tega odloka le-teh ne
sporoči občinski upravi.
29. člen
Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta, ki je
pravna oseba, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT v naslednjih
primerih:
-če ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 25. člena tega odloka ali če posreduje
neverodostojne podatke;
- če v roku trideset dni od nastanka sprememb iz 5. odstavka 25. člena tega odloka le-teh ne
sporoči občinski upravi.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz
prejšnjega odstavka tega člena.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/89 in 70/90).
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.

Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93) in 15. ter
81. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je
občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA NA PODROČJU
VODOOSKRBE IN ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Sprejme se Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe in odvajanja
odpadnih voda v predloženem besedilu, vključno z amandmajem g. Drčarja. Odlok se sprejme
po hitrem postopku.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter
15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je
občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
ODLOK
O PRISPEVKU ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA NA PODROČJU VODOOSKRBE IN
ODVAJANJA ODPADNIH VODA
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje primerne vodooskrbe ter odvajanja odpadnih voda se uvede prispevek
za investicijska vlaganja v vodooskrbo in odvajanje odpadnih voda, in sicer
- za vodooskrbo
- za sanacijo in izgradnjo kanalizacije

15,50 SIT/m3 porabljene vode
14,50 SIT/m3 porabljene vode
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2. člen
Prispevek se trimesečno revalorizira v skladu z dvigom maloprodajnih cen v RS v preteklem
trimesečnem obdobju.
3. člen
Prispevek za investicijska vlaganja plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo iz javnega
vodovodnega omrežja v občini Lukovica.
4. člen
Tako zbrana sredstva prispevkov so namenska ter se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode in
kanalščine. Izvajalec oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda zbrana sredstva mesečno
nakazuje na posebno podpartijo žiro računa proračuna Občine Lukovica, za kar se sklene
posebna pogodba.
5. člen
Dela, ki se bodo izvajala iz naslova prispevka za investicijska vlaganja, bodo sprejeta v
programu komunalnih del na občinskem svetu in se bodo strogo namensko uporabljala.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja
pa se od dneva njegove objave.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Ur. list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 8. ter 15. člena statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine
Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PROGRAMA PRIPRAVE ZA ZAZIDALNI NAČRT PŠ 7 V ŠENTVIDU
PRI LUKOVICI
Sprejme se program priprave za zazidalni načrt PŠ 7 v Šentvidu pri Lukovici v predloženem
besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) ter 8. in 15. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na svoji 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
PROGRAM
PRIPRAVE ZA ZAZIDALNI NAČRT PŠ 7 V ŠENTVIDU PRI LUKOVICI
1. člen
1.0 Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta (ZN)
V prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Lukovica je del zemljišč, ki se bodo urejala z
zazidalnim načrtom (ZN)
Območje zazidalnega načrta PŠ7 v Šentvidu se nahaja severno od magistralne ceste G I 10, med
cesto Šentvid - Zlato Polje in cesto ob potoku Vrševnik v smeri proti Rafolčam - kot je to
razvidno iz kartografskega dela DDP in SDP Občine Lukovica.
Zazidalni načrt bo upošteval naslednje razvejitve: obstoječe parcelne meje, gradbene linije, meje
gabarita osi cest in znane želje investitorjev. Le na tak način se lahko prepreči stihijska gradnja,
taka rešitev omogoča realizacijo sodobnega urejenega in komunalno opremljenega
stanovanjskega kompleksa.
2.člen
2.0. Priprava zazidalnega načrta
2.1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
V območje urejanja z zazidalnim načrtom bodo vključena zemljišča posameznih lastnikov, ki
želijo stanovanjski objekt, ali gospodarski objekt (kmetija, delavnica) in druga zemljišča
namenjena stanovanjski pozidavi.
Koncept zazidave bo upošteval v kar največji meri dano konfiguracijo terena in parcelacijo ter
možno etapnost gradnje, ki bo narejena iz več sklopov, ki so lahko med sabo neodvisni in ne
zavirajo razmestitev objektov in so zaokroženi tako v vsebinskem kot prostorskem pogledu.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2.2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki
se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
•
•
•
•

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin DDP in SDP 1986-2000, sprememba 1996
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/97)
Lokacijska dokumentacija za ureditev magistralne ceste G I 10, lokacija 2 Zlato polje v
Šentvidu, Trojane -Želodnik
Podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah
Podatki o naravnih lastnostih prostora
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•

Drugi elementi obdelave

2.3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Ur. list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN
pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
2.4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo
osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku zazidalnega načrta.
• Občina Lukovica, Občinski svet Občine Lukovica, Odbor za komunalne dejavnosti,
prostorsko planiranje in okolje
• Občina Lukovica, Oddelek za komunalno dejavnost
• Krajevna skupnost Prevoje
• Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj
• Komunalno stanovanjsko podjetje Domžale
• JP Elektro PE
• Telekom Slovenije, PE Ljubljana
• Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Domžale
• Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izpostava Domžale
• Ministrstvo za promet in zveze
V kolikor so v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN
podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje),
ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30 dneh od zahteve, sicer se šteje, da jih nimajo in soglasje ni potrebno. V fazi
priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev v ZN.
2.5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP:
Osnutek:
a. tekstualni del
• Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
• Opis območja urejanja in obodne meje,
• Opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
• Rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
• Rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
• Ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
• Zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
• Rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
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• Seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
• Etape izvajanja zazidalnega načrta,
• Pogoji pristojnih organov in organizacij,
• Ocena stroškov izgradnje prometne in komunalne infrastrukture,
• Osnutek odloka
b. grafični del
• Prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za
obravnavano območje,
• Topografska karta s prikazom območja urejanja z ZN v širšem merilu 1:5000
• Katastrski načrt z mejo območnega urejanja
1:1000
• Geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
• Ureditvena situacija območja
1:500
• Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav
1:500
• Ureditve po posameznih sklopih (fazna gradnja),
• Ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne
in kulturne dediščine, krajinske značilnosti, območja sanacij,
plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve, zelene površine…)
1:1000
• idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s
področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja
gospodarjenja javnih služb
1:500
• idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih
objektov in naprav
1:500
• karakteristični prečni profil in normalni vzdolžni profil internih cest
1:500/50
Predlog:
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog ZN, ki mora vsebovati
še vsa predpisana soglasja in tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter
pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni
tudi grafični del.
3.člen
___________________________________________________________________________
Posebne strokovne podlage za ZN
30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
Osnutek ZN
60 dni po potrjeni varianti možne pozidave
zunanje ureditve
Stališča do pripomb
15 dni po sprejemu pripomb iz JR
Predlog ZN
30 dni po sprejetju stališč do pripomb
Končno gradivo
15 dni po sprejetju ZN na občinskem svetu
___________________________________________________________________________
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
• S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt se prične po podpisu pogodbe z
izdelovalcem.
• Variantne rešitve pozidave obravnava Odbor za komunalno dejavnost, prostorsko planiranje
in okolje.
• Osnutek ZN se izda na podlagi posebnih strokovnih podlag, programske zasnove in po
izboru variante pozidave.
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• Ko občinska strokovna služba, pristojna za prostor, ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse
sestavine predpisane s programom priprave, predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne.
• Občinski svet Občine Lukovica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN;
sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
• Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Lukovica in KS Prevoje za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee
• V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Prevoje. Občani, krajevna
skupnost, pristojni organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko
podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
• V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v obravnavo občinskemu svetu.
• Po končani javni razgrnitvi župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času
trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga ZN.
• Župan Občine Lukovica posreduje predlog ZN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve
občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
• Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
4. člen
3.0. Organizacija priprave zazidalnega načrta
Investitor in naročnik zazidalnega načrta je Občina Lukovica.
Po sprejemu odloka se vsem individualnim pobudnikom, katerih vloga bo pozitivno rešena,
zaračuna sorazmerni del stroškov za pripravo in izdelavo zazidalnega načrta.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem
njegove objave.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1998 sprejel
SKLEP
O FINANČNEM PRISPEVKU DRUŽINAM OB ROJSTVU OTROK
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da občina družinam oziroma staršem na območju
Občine Lukovica za vsakega novorojenca prispeva finančna sredstva v višini 100.000,00 SIT
neto. Pogoj za pridobitev te pravice je stalno prebivališče obeh staršev in novorojenca na
območju Občine Lukovica.
2. Sklep se uporablja od 1.1.1999 dalje.
3. Sredstva se zagotovijo v občinskem proračunu.
OBČINA LUKOVICA

ŽUPAN
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OBČINSKI SVET
Številka: 18/2/99
Datum: 18.2.1999

Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel naslednji
SKLEP
O NESOGLASJU S PREDČASNO RAZREŠITVIJO ODGOVORNEGA UREDNIKA,
POMOČNIKA ODGOVORNEGA UREDNIKA IN PETIH ČLANOV UREDNIŠTVA
GLASILA SLAMNIK
1. Občinski svet Občine Lukovica ne soglaša s predčasno razrešitvijo odgovornega urednika,
pomočnika odgovornega urednika in petih članov uredniškega odbora.
2. Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in pet članov uredništva glasila
Slamnik naj svojo funkcijo opravljajo do izteka njihovega mandata.
3. Občinski svet Občine Lukovica predlaga, da glasilo Občin Domžale, Lukovica in Moravče
izhaja tudi naprej kot skupno glasilo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 8/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84, 29/86 ter Ur. list
RS, št. 40/94, 69/94, 29/95 in 59/96) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU IDEJNEGA PROJEKTA ZA PRIZIDEK H KULTURNEMU DOMU
JANKA KERSNIKA V LUKOVICI
1. Občinski svet Občine Lukovica zahteva, da se Zadružni dom v Lukovici preimenuje v
Kulturni dom Janka Kersnika.
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2. Sprejme se idejni projekt za prizidek h Kulturnemu domu Janka Kersnika.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/98, Ur. list
RS, št. 24/92, 29/95 in 44/97), 6. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/89 in 70/90), 1. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (Ur. list RS, št. 48/98) in 15. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI GRADBENE CENE IN VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 1999
1. Sprejme se sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1999 in o povprečni gradbeni ceni za leto 1999.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 znaša
0,18 SIT/m2.
3. Gradbena cena za leto 1999 znaša 116.500,00 SIT/m2.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 13/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA ZAČETEK IZVAJANJA NUJNE SANACIJE ŠKODE NA
KMETIJSKIH IN GOZDNIH POVRŠINAH
Občinski svet občine Lukovica soglaša z začetkom nujne sanacije škode na kmetijskih in
gozdnih površinah, povzročene ob neurju jeseni l. 1998.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 14/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
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Lukovica, št. 2/95 in 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji dne 18.2.1999
sprejel
SKLEP
O PRIORITETNIH INVESTICIJAH V OBČINI LUKOVICA V LETU 1999
1. Sprejme se sklep o prioritetnih investicijah v Občini Lukovica v letu 1999 v predloženem
besedilu, vključno s pripombo g. Bernota.
2. Prioritetne investicije v letu 1999 so:




-

izgradnja vodovoda v naselje Čeplje
izgradnja vodovoda v naselje Veliki Jelnik
izgradnja kanalizacije v naselju Krašnja
izgradnja kanalizacije v naselju Lukovica
izdelava projektne dokumentacije in izgradnja kanalizacije v naselju Rafolče
rekonstrukcija občinskih javnih poti:
cesta v Preserje pri zlatem Polju
cesta v Brezovico pri Zlatem Polju
cesta v Lipo
cesta v Gabrje
izdelava dokumentacije za ureditev centra Lukovice
obnova Marijinega znamenja v središču naselja Lukovica
ureditev okolice v središču naselja Krašnja

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 17/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) ter 15. in 29. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999
sprejel
SKLEP
O USTANOVITVI IN PRISTOJNOSTIH ODBOROV OBČINSKEGA SVETA
1. člen
Odbori občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta.
2. člen
Občinski svet ustanovi naslednje odbore:
1.
2.
3.
4.

Odbor za finance
Odbor za družbene in društvene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem
Odbor za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in okolje
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3. člen
Posamezni odbori opravljajo naloge na naslednjih področjih:
1. Odbor za finance opravlja naloge na področju javnih financ, predvsem proračuna in
zaključnega računa, zadolževanja občine, zadolževanja javnih podjetij in javnih zavodov,
dajanja poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
2. Odbor za družbene in društvene dejavnosti opravlja naloge na področju vzgoje in
izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, zdravstva in raziskovalne dejavnosti.
Opravlja tudi naloge na področju kulture, kulturne dediščine, športa in dejavnosti društev.
3. Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem opravlja naloge na področju pospeševanja
razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in obrtništva, turizma in
kmetijstva.
4. Odbor za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in okolje opravlja naloge na področju
komunalnega urejanja in varstva okolja.
4. člen
Odbori občinskega sveta imajo največ pet članov, izmed katerih je najmanj polovica članov
občinskega sveta.
Odbor vodi predsednik, ki mora biti član občinskega sveta.
5. člen
Članstvo v odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru ali z delom v
občinski upravi.
6. člen
Način dela odborov ureja Poslovnik občinskega sveta Občine Lukovica.
7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ur. vestniku Občine Lukovica.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
- sklep o ustanovitvi in imenovanju odbora za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in
okolje
- sklep o ustanovitvi in imenovanju odbora za družbene in društvene dejavnosti
- sklep o ustanovitvi in imenovanju odbora za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem
- sklep o ustanovitvi in imenovanju odbora za splošne zadeve
- sklep o ustanovitvi in imenovanju odbora za pripravo planov, proračuna in finance (vsi
objavljeni v Ur. vestniku Občine Lukovica, št. 4/95).
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Štev.: 21/2/99
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 18.2.1999
Na podlagi 2. odst. 30. člena in 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
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Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne
18.2.1999 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA
Imenuje se nadzorni odbor v sestavi:
Marija Vodušek (LDS)
Anton Homar (SDS)
Janez Burkeljca (SDS)
Martina Cerar (SLS),
Marija Juteršek(SKD),

stan. Sp. Prapreče 8
stan. Prevoje 77
stan. Prilesje 3
stan. Gradišče 30
stan. Trnjava 34

član
član
član
član
član

Člani nadzornega odbora v skladu s statutom Občine Lukovica izmed sebe izvolijo svojega
predsednika.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 2. odst. 30. člena in 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne
18.2.1999 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
1. Imenuje se statutarno pravna komisija v sestavi:
Katarina Ovca Smrkolj (SLS),
stan. Šentožbolt 1
Kamilo Domitrovič (SKD),
stan. Prevoje 140
Danilo Kastelic (SDS),
stan. Prevoje 134
Marta Drčar (ZLSD),
stan. Zg. Prapreče 12
Stanislava Stopar (LDS),
stan. Lukovica 33/a
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/2/99
Datum: 18.2.1999

- predsednik
- namestnik
- član
- član
- član
ŽUPAN

Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O USTANOVITVI IN IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA UGOTOVITEV
DEJANSKEGA STANJA IN ODGOVORNOSTI ZA NEGATIVNO FINANČNO STANJE
KS PREVOJE
1. Ustanovi se komisija za ugotovitev dejanskega stanja in odgovornosti za negativno finančno
stanje KS Prevoje v sestavi: Milan Drčar – predsednik, Janez Hrovat - član in Franc Avbelj –
član.
2. Občinska uprava je dolžna sklicati 1. sejo komisije za ugotovitev dejanskega stanja in
odgovornosti za negativno finančno stanje KS Prevoje.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 16/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena in 4. odstavka 60. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999
sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO VRTCA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z nakupom zemljišča za potrebe izgradnje vrtca.
2. Občinska uprava je dolžna občinskemu svetu podati informacijo o višini kupnine za
zemljišče.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 4/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena in 4. odstavka 60. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999
sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA NAKUP KAMIONA IN ROVOKOPAČA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z nakupom rovokopača in kamiona za potrebe
režijskega obrata.
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2. Župan je dolžan občinskemu svetu podati informacijo o višini kupnine za rovokopač in
kamion.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 22/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 4. odstavka 60. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA NAKUP KOMBINIRANEGA VOZILA ZA PREVOZ
ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Občinski svet Občine Lukovica soglaša z nakupom kombiniranega vozila za prevoz
šoloobveznih otrok.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 23/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O PREVOZU OTROK V ŠOLO
Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročilo o prevozu otrok v šolo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 24/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 2. seji, dne 18.2.1999 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH OB IZGRADNJI AVTOCESTE
Sprejme se informacija o aktivnostih pri izgradnji AC in ureditvi ukrepov na G I 10.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 15/2/99
Datum: 18.2.1999

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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