URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 12. DECEMBER 2000, ŠT. 7 LETO VI
CENA 980 SIT

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. SRS št.18/84, 15/89, Ur.l. RS št. 71/93), Zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Ur.l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 8. in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12.
seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA
OBD. 1986 – 2000 IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986 –1990, ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA, V
LETU 2000, V ZVEZI Z LOKACIJSKIM NAČRTOM V 1. OBRAVNAVI
1. Občinski svet Občine Lukovica se je na 12. seji, dne 11.12.2000 seznanil z osnutkom
lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku ŽelodnikMengeš z obvoznico Mengeš.
2. Občinski svet Občine Lukovica je na 12.seji, dne 11.12.2000 opravil prvo obravnavo
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1988 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Domžale za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnitev 1996,
za območje Občine Lukovica v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99), Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica
na 12. seji, dne 11.12. 2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA
ZA LETO 2000, V OBDOBJU I. – X.
Občinski svet Občine Lukovica sprejme poročilo o realizaciji proračuna Občine Lukovica za
leto 2000, v obdobju I. – X.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 4/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99), Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica
na 12. seji, dne 11.12. 2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000 IN
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog sprememb Proračuna Občine
Lukovica za leto 2000 in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Lukovica za leto 2000 sprejme po hitrem postopku.
2. Sprejmejo se spremembe proračuna Občine Lukovica za leto 2000 in Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2000 v
predloženem besedilu, vključno s predlaganimi spremembami.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
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Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99), Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica
na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LUKOVICA ZA LETO 2000
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lukovica za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Lukovica,
številka 2/2000 in 6/2000) se 3. člen spremeni tako, da na novo glasi:
Skupna predvidena sredstva proračuna Občine Lukovica za leto 2000 znašajo 982.819.361
SIT in se v enakem znesku razporedijo na izdatke.
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja ter sredstva na računih in so sestavni del tega odloka.
Pregled planiranih prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja ter sredstva na računih za žiro račun Občine Lukovica:

A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

634.970.703,00 SIT

II.

Skupni odhodki

858.840.299,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

VII.

Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)

C

Račun financiranja

VIII. Zadolževanje

-223.869.596,00 SIT
6.440.000,00 SIT
SIT
6.440.000,00 SIT
-217.429.596,00 SIT
0,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

4.440.000,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

-4.440.000,00 SIT

XII. Sredstva na računih

-221.869.596,00 SIT
221.869.596,00 SIT
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Pregled planiranih prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja ter sredstva na računih za žiro račune vseh osmih krajevnih skupnosti (Krajevna
skupnost Češnjice, Krajevna skupnost Blagovica, Krajevna skupnost Krašnja, Krajevna
skupnost Lukovica, Krajevna skupnost Prevoje, Krajevna skupnost Rafolče, Krajevna
skupnost Trojane in Krajevna skupnost Zlato Polje):
A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

62.498.000,00 SIT

II.

Skupni odhodki

98.622.784,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

SIT

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

SIT

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

SIT

VII.

Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)

C

Račun financiranja

-36.124.784,00 SIT

-36.124.784,00 SIT

VIII. Zadolževanje

20.916.278,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

20.916.278,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

0,00 SIT

XII. Sredstva na računih

-36.124.784,00 SIT
36.124.784,00 SIT

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica,
uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000
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Na podlagi 33.člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99) in 15.člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNA
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2001
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o sprejetem sklepu o začasnem
financiranju proračuna Občine Lukovica za leto 2001, ki se objavi v Uradnem vestniku
Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

___________________________________________________________________________
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99) in 15. člena
Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je župan
Občine Lukovica, dne 01. 12. 2000 sprejel
SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO
2001
1.člen
Do sprejetja proračuna Občine Lukovica za leto 2001 se bo začasno, najdlje pa do 31. 03.
2001, financirala javna poraba na podlagi proračuna za leto 2000.
2.člen
Za financiranje posameznih nalog se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo
sorazmerno porabljenih v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
Glede načina financiranja in razporejanja sredstev posameznim proračunskim uporabnikom in
prejemnikov sredstev se smiselno uporablja Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2000
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/2000 in 6 /2000).
3.člen
Doseženi prihodki in poraba sredstev v obdobju začasnega financiranja so sestavni del
proračuna Občine Lukovica za leto 2001 in se morajo prikazati v njegovem zaključnem
računu.
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4.člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja
pa se od 01. 01. 2001.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 6/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi Pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja občin Domžale in Trzin z dne
23.12.1999 in 15. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98
in 13/98) je občinski svet občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, ODLOKA O SPREMEMBAH
ODLOKA O USTANOVITVI OSNOVNE ŠOLE ROJE, ODLOKA O SPREMEMBAH
ODLOKA O USTANOVITVI KNJIŽNICE DOMŽALE, ODLOKA O USTANOVITVI
GLASBENE ŠOLE DOMŽALE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se vsi navedeni odloki sprejmejo po hitrem
postopku.
2. Občinski svet občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.
3.

Občinski svet občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Osnovne šole Roje.

4.

Občinski svet občine Lukovica sprejema Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi
Knjižnice Domžale.

5.

Občinski svet občine Lukovica sprejema Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi
Glasbene šole Domžale.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 3.člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 45/94, in 8/96), Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 in 31/00), Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) ter na podlagi 15. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 4/98) se spremeni besedilo 1. člena in po novem glasi:
»Občina Domžale, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin
ustanavljajo s tem odlokom javni zdravstveni zavod ( v nadaljevanju: zavod) za upravljanje
osnovne zdravstvene dejavnosti za občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. »
2. člen
Spremeni se besedilo 1. in 2. odstavka 7. člena in po novem glasi:
»Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7.členom Zakona
o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:
• organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
• izvaja nujno medicinsko pomoč,
• izvaja splošno medicino,
• izvaja zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
• izvaja patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
• izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
• izvaja preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
• izvaja medicino dela,
• izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
• izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično
zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občine Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občin Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja za
prebivalce ostalih občin, pravnih naslednic bivše občine Domžale.
3. člen
Spremeni se besedilo 1.odstavka 17. člena in po novem glasi:
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»Ustanovitelji iz občinskih proračunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa
zdravstvenega varstva v občinah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so
skupnega pomena, natančno opredeljene v planu dejavnosti in za druge obveznosti, določene
z zakonom in tem odlokom v višini:
•
•
•
•
•

Občina Domžale zagotavlja sredstva v višini 56,16% vrednosti za ZD Domžale,
Občina Lukovica zagotavlja sredstva v višini 12 % vrednosti za ZD Domžale,
Občina Mengeš zagotavlja sredstva v višini 14 % vrednosti za ZD Domžale,
Občina Moravče zagotavlja sredstva v višini 12 % vrednosti za ZD Domžale,
Občina Trzin zagotavlja sredstva v višini 5,84 % vrednosti za ZD Domžale.«
4. člen

Spremeni se besedilo 1. odstavka 31. člena in po novem glasi:
»Ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru
dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih
za delo zavodu zagotavljajo ustanovitelji v razmerju Domžale, 56,16 %, Lukovica 12%,
Mengeš 14%, Moravče 12% in Trzin 5,84 %.«
5. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občine Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin.
6. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 7/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96 in 23/96) in 15.
člena Statuta Občine lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je
Občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI OSNOVNE ŠOLE ROJE
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 4/99) in po novem glasi:
»S tem odlokom Občina Domžale, Občina Lukovica, Občina Mengeš Občina Moravče in
Občina Trzin ( v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega šolstva
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ter vzgoje in varstva predšolskih otrok s posebnimi potrebami in motnjami v razvoju javni
vzgojno - izobraževalni zavod OSNOVNA ŠOLA ROJE (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo občinski sveti občin Domžale, Lukovica,
Mengeš,Moravče in Trzin po ključu:
-Občina Domžale 56,16 %
-Občina Lukovica 12 %
-Občina Mengeš 14 %
-Občina Moravče 12 %
-Občina Trzin 5,84 %.«
2. člen
Spremeni se besedilo 9. člena in po novem glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem vzgojno izobraževalnem
in vzgojno varstvenem programu na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš,Moravče in
Trzin.«
3. člen
Spremeni se 2. odstavek 16. člena in po novem glasi:
»Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok, drugi predpisi, Pogodba o
razdružitvi premoženja bivše občine Domžale in Pogodba o razdružitvi skupnega premoženja
Občin Domžale in Trzin ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.«
4. člen
Spremeni se 2. odstavek 28. člena in po novem glasi:
»Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do
uveljavitve tega odloka in sicer zagotavlja vsak ustanovitelj sredstva po kriterijih,
dogovorjenih v Pogodbi o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale in Pogodbi o
razdružitvi premoženja Občin Domžale in Trzin.«
5. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občine Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin.
6. člen
V petem odstavku 16. člena se beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«.
7. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica..
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 3. odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Ur. List RS št. 12/91, 45/94 in 8/96), 35.
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. List RS št. 75/94) ter
in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je
občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI KNJIŽNICE DOMŽALE
1.člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 4/99) in po novem glasi:
»S tem odlokom Občina Domžale, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in
Občina Trzin (v nadaljevanju : ustanoviteljice) na področju kulture za opravljanje
knjižničarske dejavnosti ustanavljajo javni zavod KNJIŽNICA DOMŽALE (v nadaljevanju :
zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo občinski sveti občin Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin po ključu:
• Občina Domžale 56,16 %,
• Občina Lukovica 12 %,
• Občina Mengeš 14 %,
• Občina Moravče 12 %,
• Občina Trzin 5,84 %.
2. člen
Spremeni se besedilo 7. člena in po novem glasi:
»Knjižničarska dejavnost je namenjena izobraževanju, razvoju strokovnega in raziskovalnega
dela, prenosu znanja ter zadovoljevanju kulturnih potreb občanov občin Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin.«
3. člen
Spremeni se besedilo 2. odstavka 11. člena in po novem glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občine ustanoviteljice, od katerih dva imenuje Občina
Domžale, enega pa občine Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin po vsakokratnem
medsebojnem dogovoru.«
4.člen
Spremeni se besedilo 2. odstavka 19. člena in po novem glasi:
»Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do
uveljavitve tega odloka in sicer zagotavlja vsaka ustanoviteljica sredstva po kriterijih,
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dogovorjenih v Pogodbi o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale in Pogodbi o
razdružitvi premoženja Občin Domžale in Trzin.«
5. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občine Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin.
6. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

__________________________________________________________________________________

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96, 23/96) in 15. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA »GLASBENA ŠOLA DOMŽALE«
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena
šola Domžale » (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/99) in po novem glasi:
»S tem odlokom Občina Domžale, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in
Občina Trzin (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega
šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod GLASBENA ŠOLA DOMŽALE (v nadaljevanju:
zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo občinski sveti občin Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin po ključu:
- Občina Domžale
- Občina Lukovica
- Občina Mengeš
- Občina Moravče
- Občina Trzin

56,16 %,
12 %
14 %
12 %
5,84 %.
2. člen

V 4. odstavku 16. člena se črta besedica »tri«.
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3. člen
Spremeni se 1. odstavek 27. člena in po novem glasi:
»Ustanoviteljice in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do
uveljavitve tega odloka, in sicer zagotavlja vsak ustanovitelj sredstva po kriterijih,
dogovorjenih v Pogodbi o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale in Pogodbi o
razdružitvi premoženja Občin Domžale in Trzin.«
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občine Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin.
5. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 7/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 17.člena Zakona o trgovini (Ur. list RS, št. 18/93), Pravilnika o obratovalnem času
prodajaln (Ur. list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/2000), Pravilnika o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in
pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur. list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93) in 15. člena
Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je
občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O DOLOČITVI DEŽURSTEV PRODAJALN IN POGOJEV
ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o določitvi dežurstev prodajaln in
pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Lukovica sprejme po hitrem postopku.
2. Občinski svet sprejema Odlok o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga
zunaj prodajaln v občini Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 8/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99),
17.člena Zakona o trgovini (Ur. list RS, št. 18/93), Pravilnika o obratovalnem času prodajaln
(Ur. list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/2000) in 15.člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne
11.12.2000 sprejel
ODLOK
O DOLOČITVI DEŽURSTEV PRODAJALN IN POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA
ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1.člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga
zunaj prodajaln na območju občine Lukovica.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva
potrdi pristojni organ občinske uprave Občine Lukovica (v nadaljevanju pristojni organ).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem
tega odloka dobi soglasje pristojnega organa.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko
dejavnost v skladu z Zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2.člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3.člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri pristojnem organu.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
-fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani
prodajalni,
-potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda pristojna DURS in ne sme biti starejše od
60 dni.
V kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oz. nakupovalnem centru, je potrebno
priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra.
Pristojni organ ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno
dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
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4.člen
Merila za določitev prodajaln na območju občine Lukovica:
-pogoji dela za zaposlene prodajalce,
-interes trgovcev,
-interes potrošnikov,
-razvitost turizma,
-tranzitni cestni promet,
-gostota poseljenosti prebivalstva,
-krajevni običaji,
-nakupovalne navade potrošnikov,
-zagotavljanje javnega reda in miru.
5.člen
Prodajalne z živili lahko kot dežurne prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in
7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, ob nedeljah
med 7. in 18. uro, ter ob praznikih ali dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.
Lekarne in prodajalne z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do
sobote med 0. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
med 0. in 24. uro.
Vse druge prodajalne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6.
in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 16.
uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz
4.člena tega odloka, sprejme pristojni organ.
6.člen
Če pristojni organ ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane
vse določbe tega odloka, v 15 dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.
Pristojni organ potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne deloma ali v celoti, če ta ni v
skladu z določbami tega odloka.
7.člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme pristojni organ dovoliti, da lahko prodajalne
na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
-večjih javnih prireditev,
-posebnih dogodkov turističnega značaja,
-ostalih dogodkov, če tako narekuje širši javni interes.
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Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka
tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodkov. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob
nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 7 dni pred dogodkom iz
prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ
PRODAJALN
8.člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in
potujočo prodajalno pridobiti soglasje pristojnega organa.
Soglasje iz 1. odstavka tega člena izda pristojni organ za mesto, kjer se bo blago prodajalo in
za blago, ki se bo prodajalo na enega od omenjenih načinov.
9.člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 7 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
• odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj
prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
• opis oz. navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
• časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
• seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
• pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
• potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na
javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti občine Lukovica, priložiti še potrdilo, iz
katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno
prodajo.
10.člen
Če pristojni organ ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8.člena tega
odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izda soglasje za prodajo
na enega od naštetih načinov iz 8.člena tega odloka.
Pristojni organ izda soglasje iz prvega odstavka 8.člena tega odloka za posamezne dneve v
letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11.člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec-pravna oseba ali podjetnik
posameznik:
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-če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega organa,
-če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
-če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti
Občine Lukovica, brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec-pravna oseba ali podjetnik
posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja
občine.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
-odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
-fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven
prodajalne brez soglasja občine.
V. NADZOR
12.člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava Občine Lukovica.
13.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 8/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12.člena Zakona o gostinstvu (Ur. list RS, št. 1/95, 40/99), Pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99) in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne
11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV
PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V OBČINI
LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o merilih in pogojih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Lukovica, sprejme po hitrem postopku.
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2. Občinski svet sprejema Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 9/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12.člena Zakona o gostinstvu (Ur. list RS, št. 1/95, 40/99), Pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99) in 15.člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne
11.12.2000 sprejel
ODLOK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST, V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem odlokom se določajo merila in pogoji za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija)
na območju občine Lukovica.
2.člen
Gostinski obrati smejo obratovati med 6. in 22. uro. Obratovanje med 6. in 22. uro pomeni
obratovanje v rednem obratovalnem času. Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani
obratovalni čas.
II. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA
ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ
3.člen
Gostinski obrati in kmetije lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
-slaščičarne, vinotoči in osmice med 5. in 6. uro ter med 22. in 1. uro,
-okrepčevalnice, bari in kavarne med 5. in 6. uro ter med 22. in 2. uro,
-restavracije, gostilne in izletniške kmetije med 5. in 6. uro ter med 22. in 3. uro,
-diskoteke med 22. in 4. uro.
Gostinski obrat in kmetija, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih gostinsko dejavnost
opravlja tudi zunaj teh prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase, ipd.) mora od pristojnega
organa občinske uprave Občine Lukovica (v nadaljevanju pristojni organ) pridobiti posebno
soglasje za obratovanje zunaj prostorov, za katerega zaprosi s posebnim dopisom.
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Pristojni organ lahko omeji soglasje samo na zaprti prostor gostinskega obrata ali kmetije.
4.člen
Podaljšan obratovalni čas se lahko dovoli, če z obratovanjem gostinec ali kmet ne ovira
normalnega bivanja ljudi ali ne krši javnega reda in miru.
5.člen
Gostinski obrat in kmetija lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če gostinec za to
zaprosi in dobi soglasje pristojnega organa.
Gostinski obrati in kmetije lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času šele z dnevom
potrditve Prijave razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije.
6.člen
Gostinec ali kmet prijavi podaljšani obratovalni čas na predpisanem obrazcu. Predpisanemu
obrazcu mora priložiti:
-fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti,
-mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja,
-potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni.
Gostinec, ki je edini oz. večinski lastnik lokala, mora priložiti še izjavo, v kateri izjavlja, da je
edini oz. večinski lastnik lokala.
Če gostinec ni večinski lastnik lokala, mora priložiti še soglasje preostalih lastnikov lokala, iz
katerega izhaja, da se strinjajo s podaljšanim obratovalnim časom.
Gostinec, ki ni lastnik lokala, mora priložiti še fotokopijo najemne pogodbe.
Gostinec mora, ne glede na lastništvo gostinskega lokala, priložiti še soglasje upravljavca
večnamenskega objekta, v kolikor se lokal nahaja v poslovno-trgovskem centru.
V kolikor se gostinska dejavnost opravlja v več-stanovanjskem objektu, ima pristojni občinski
organ pri ugotavljanju dejstev iz 8.člena tega odloka, pravico zahtevati soglasje prizadetih
uporabnikov ali solastnikov objekta.
7.člen
Krajevna skupnost, v kateri se gostinski lokal ali kmetija nahaja, mora gostincu (kmetu) izdati
mnenje o podaljšanem obratovalnem času najkasneje v roku 15 dni po prejemu pisne vloge.
Mnenje mora biti utemeljeno.
V kolikor pristojni organ ugotovi, da je obrazložitev mnenja s strani krajevne skupnosti
neustrezna, lahko odloči v nasprotju z mnenjem krajevne skupnosti.
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V kolikor krajevna skupnost v roku 15 dni ne oblikuje mnenja, mora to gostinec v vlogi
navesti in priložiti dokazilo o tem, kdaj je vlogo oddal, pristojni organ pa v takem primeru
odloči brez mnenja.
8.člen
O izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času odloča pristojni organ, pri tem pa
upošteva naslednja merila in dejstva:
-potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov z dodatno
ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
-potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati
zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,
-vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
-mnenje pristojne krajevne skupnosti, kjer se gostinski obrat nahaja,
-pisne pritožbe občanov oziroma bližjih stanovalcev v zadnjem letu,
-pretekla utemeljena posredovanja policije,
-ugotovljene prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
-naravo naselja, kjer se gostinski obrat ali kmetija nahaja,
-drugi utemeljeni vzroki, ki omogočajo odločitev o tem, ali bo z izdanim soglasjem prihajalo
do kršitev javnega reda in miru.
9.člen
Pristojni organ z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljen podaljšan obratovalni čas, če ob
upoštevanju meril in dejstev iz prejšnjega člena, ugotovi:
-da bi z izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času lahko prišlo do kršitev javnega
reda in miru,
-da je podaljšan obratovalni čas v nasprotju s potrebami gostov, interesi prebivalcev ali širše
okolice ter značilnostmi območja,
-če je prijava podaljšanega obratovalnega časa nepopolna.
10.člen
Soglasje pristojnega organa za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem
obratovalnem času se izda za največ dve leti, z možnostjo preklica take odločitve, v kolikor se
pojavljajo dejstva, navedena v 6., 7. ali 9. alinei 8.člena tega odloka.
11.člen
Gostinec ali kmet lahko, ne glede na določbe 3.člena tega odloka ter ne glede na že izdano
soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, zaprosi za enkratno dovoljenje za prekoračitev
podaljšanega obratovalnega časa.
Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo
prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega
pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).
Gostinec mora za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega člena vložiti pisno vlogo vsaj
7 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej. V vlogi mora biti jasno navedeno, za
kakšno prireditev gre, naveden točno določen dan ter ura zaključka prireditve.
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Ne glede na določbo 6.člena tega odloka, gostinec ali kmet vlogi priloži le odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti.
Vloga za enkratno dovoljenje se lahko zavrne iz razlogov 5., 6., 7., 8. in 9. alinee 8.člena tega
odloka.
Enkratno dovoljenje velja za točno določen dan.
Če je bilo izdano enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem obratovalnem
času zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski
obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
12.člen
Izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času lahko pristojni organ prekliče kadarkoli z
odločbo v primeru, če utemeljeno oceni, da je zaradi poslovanja gostinskega obrata ali kmetije
ovirano normalno bivanje ljudi ali kršen javni red in mir.
Občinski inšpektor lahko takoj na kraju izda odločbo o takojšnjem preklicu podaljšanega
obratovalnega časa zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Gostinec ali kmet mora občinskemu inšpektorju dati na vpogled listino, iz katere je razvidno
soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, če to zahteva.
III. KAZENSKE DOLOČBE
13.člen
Z denarno kaznijo 300.00 SIT se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali nosilec
kmetijske dejavnosti, če obratuje v podaljšanem obratovalnem času brez soglasja pristojnega
organa.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali nosilec
kmetijske dejavnosti, če obratuje preko podaljšanega obratovalnega časa, za katerega je
pridobil soglasje ali če obratuje v nasprotju z določbami zadnjega odstavka 11.člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
14.člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
15.člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje nosilec gostinske dejavnosti in kmet, ki občinskemu
inšpektorju ne da na vpogled zahtevanega soglasja za podaljšani obratovalni čas.
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IV. NADZOR
16.člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava Občine Lukovica.
17.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 9/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.
list RS, št. 44/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU STATUTA OBČINE LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI
1. Občinski svet sprejema predlog Statuta Občine Lukovica v prvi obravnavi in ugotavlja
njegovo primernost za nadaljnjo obravnavo.
2. Predlog statuta se posreduje v 30 dnevno javno razpravo.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 10/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 4., 97. in 98. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91 – I, 19/91, 9/94 –
odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 1/2000) in 15. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O ODDAJANJU NEPROFITNIH STANOVANJ
OBČINE LUKOVICA V NAJEM
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj Občine
Lukovica v najem v predloženem besedilu, vključno s predlaganimi spremembami.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/12/00
Datum: 11.12.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91 – I, 19/91, 9/94 –
odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 1/2000) ter 15. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet
Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
PRAVILNIK
O ODDAJANJU NEPROFITNIH STANOVANJ OBČINE LUKOVICA V NAJEM
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem in
postopek, po katerem se oddajajo neprofitna stanovanja v najem.
II.

UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V
NAJEM
2. člen

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, so:
1. da je prosilec polnoleten
2. da so prosilec in ožji družinski člani državljani Republike Slovenije
3. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani stalno prebivališče v Občini Lukovica
najmanj pet let pred objavo razpisa in na tem naslovu dejansko prebivajo
4. upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi državljani, ki so
upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, če imajo zagotovljeno pomoč pri
uporabi stanovanj skladno s predpisi, ki urejajo socialno varstvene pravice.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj pet let pred objavo razpisa), njuni otroci
oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE
4. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem občina objavi razpis v občinskem glasilu Rokovnjač.
5. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki ga oblikuje strokovna služba občinske
uprave, mora določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v
najem;
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2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
4. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet
razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem;
5. rok za oddajo vlog in rok za objavo izidov razpisa;
6. višino neprofitne najemnine
6. člen
Udeleženci javnega razpisa morajo vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
priložiti naslednje listine:
-

potrdilo o državljanstvu prosilca in ožjih družinskih članov
potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov
potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in njegovih družinskih članov
ustrezni dokument, s katerim izkazuje stanovanjski status (najemna ali podnajemna
pogodba)
druga z razpisom zahtevana dokumentacija
7. člen

Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj,
ki so stanovanje odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji
stanovanj in državljani, ki so lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je
bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po
sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
8. člen
Župan pooblasti Odbor za družbene in društvene dejavnosti, da opravlja naslednje naloge:
- prevzame prispele vloge na razpisu za oddajo neprofitnega stanovanja
- na podlagi pregleda vlog in izvedenega točkovanja razmer prosilcev, skladno z merili po
tem pravilniku, ugotovi popolnost vlog, določi rok za dopolnitev nepopolnih vlog ter
določi prednostni vrstni red prosilcev
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda iz
prvega odstavka tega člena.
9. člen
Če udeleženec v prijavi za javni razpis navede netočne podatke, se njegova vloga zavrne. Če
se netočnost podatkov udeleženca ugotovi po razvrstitvi udeleženca na prednsotno listo, se
udeleženec izloči s prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
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10. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na
prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, se za komisijsko ocenitev
stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženci razpisa in njegovi ožji družinski člani,
uporabljajo merila za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
11. člen
odbor za družbene in društvene dejavnosti na podlagi izpolnjenih pogojev (2., 8. člen) določi
seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in ga objavi na oglasni deski
Občine Lukovica.
12. člen
Merila za sestavo prednostne liste za neprofitna stanovanja:
1. stanovanjski status
- prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih
- prosilec je podnajemnik

130 točk
150 točk

2. bivalne razmere
- bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju
- stanovanje s souporabo sanitarij, kuhinje ali drugih prostorov
- stanovanje brez sanitarij, kuhinje

30 točk
30 točk
50 točk

3. stanovanjske razmere
- do 4m2 na družinskega člana
- od 5m2 do 8m2 na družinskega člana
- od 9m2 do 12m2 na družinskega člana

20 točk
15 točk
10 točk

4. družinske razmere
- družina, v kateri roditelja nista starejša od 35 let (mlada družina)
- vsak otrok v družini
- družinski član iz 6. člena stanovanjskega zakona, star nad 65 let

40 točk
30 točk
30 točk

5. splošne socialne razmere
- ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu …)
- status roditelja, ki sam preživlja mladoletnega otroka

20 točk
15 točk

6. splošne zdravstvene razmere
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- težje ozdravljive bolezni – dveh ali več družinskih članov
- težje ozdravljive bolezni enega družinskega člana
- trajna obolenja dveh ali več družinskih članov
- trajna obolenja enega družinskega člana
- invalidnost I. kategorije ali 70 % - 100 % telesna okvara
- invalidnost II. Kategorije ali 30 % - do 70 % telesna okvara
- duševna obolenja

20 točk
10 točk
20 točk
10 točk
30 točk
15 točk
50 točk

7. dodatna merila
- čas bivanja v Občini Lukovica nad 35 let
- nad 25 do 35 let
- nad 15 do 25 let
- nad 5 do 15 let

20 točk
15 točk
10 točk
5 točk

Točke pri merilih 2, 4 in 6 se lahko seštevajo.
13. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci
razpisa z večjim številom družinskih članov, in tisti, ki so že dalj časa prosilci za neprofitna
stanovanja v občini Lukovica.
IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
14. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se uporabljajo naslednji normativi:
Št. članov
stanovanjska površina v m2
__________________________________________________________
1
do 32
2
do 45
3
do 58
4 in več
do 70
___________________________________________________________
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi
navzgor in to v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (npr. tri
generacije, težja invalidnost ali bolezen, ki terja trajno nego ter podobno).
Odstopanje od normativov navzdol pa je možno samo v primeru, da po sprejetem
prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju
z razpoložljivim stanovanjem.
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15. člen
Direktor občinske uprave izda sklep o oddaji neprofitnega stanovanja v najem.
Udeleženec razpisa lahko v roku osmih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali razvrstitvi na
prednostno listo, vloži pisno pritožbo. O pritožbi odloča župan.
16. člen
Najemna pogodba za uporabo neprofitnega stanovanja se sklene za nedoločen čas, razen v
primerih, ko gre za neprofitno stanovanje, ki je opredeljeno kot stanovanje za premostitveno
reševanje stanovanjskih problemov, ki se ga najemnikom dodeljuje za dobo dveh let z
možnostjo podaljšanja za največ dve leti.
V. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
17. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja se določa na podlagi odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS, št. 23/00) oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 11/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale je občinski svet Občine
Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O NADALJNJEM STATUSU POČITNIŠKEGA DOMA NA KRKU
Občina Lukovica v skladu s Pogodbo o razdružitvi premoženja bivše občine Domžale ponudi
lastninski delež v počitniškem domu na Krku. Z najboljšim ponudnikom Občina Lukovica
sklene pogodbo o prenosu lastniškega deleža .
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 12/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________

258

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99) in Statuta Občine Lukovica (Ur.vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je
občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA VKLJUČITEV OBČINE LUKOVICA V PRIPRAVO
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Občina Lukovica vključi v pripravo
regionalnega razvojnega programa Osrednjeslovenske regije.
2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da Občina Lukovica v skladu z Dogovorom županov
občin Osrednjeslovenske regije, ki ležijo severno in vzhodno od Ljubljane, sodeluje z
občinami, podpisnicami Dogovora o pripravi in usklajevanju podlag za pripravo razvojnega
programa Osrednjeslovenske regije in znotraj tega programa tudi za pripravo razvojnega
programa interesne regije oziroma območja občin podpisnic Dogovora.
3. Občinski svet pooblašča župana in upravo Občine Lukovica, da sodelujeta in zastopata
interese oziroma uveljavljata potrebe Občine Lukovica pri pripravi podlag za razvojna
programa in jima nalaga, da ga o vseh nadaljnjih korakih sproti obveščata.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 13/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 7/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in
16/99) in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI IN NEODPLAČNEM
PRENOSU NA REPUBLIKO SLOVENIJO
1. Sprejme se sklep o ukinitvi naslednjih zemljišč v splošni rabi in neodplačnem prenosu na
Republiko Slovenijo.
- par. št. 914/2 - f. obj., v izmeri 473 m2, k. o. Lukovica
- parc. št. 984 (vodotok), v izmeri 15437 m2, k. o. Lukovica
2. Dovoli se vknjižba zemljišč v nove zemljiškoknjižne vložke tistih k.o., pri katerih je
vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije.
3. Predlagatelj sklepa o neodplačnem prenosu nepremičnin na Republiko Slovenijo oziroma
investitor AC je dolžan pri izgradnji AC in izvedbi nadomestnih cest in poti, plačati
stroške izmere in zemljiškoknjižnega vpisa na Občino Lukovica.
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4. V skladu z Uredbo o lokacijskem načrtu se investitor zavezuje navedene ceste in poti, ki
gredo v traso AC in jih le-ta prekinja, nadomestiti z novimi in jih vključno z njihovim
zgornjim ustrojem izvesti na enak ali boljši način od obstoječega stanja in tako ustrezno
zagotoviti obstoječe cestne in druge povezave.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 15/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.00
___________________________________________________________________________
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 7/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in
16/99) in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi pri parc. št. 837 –
cesta, v izmeri 260 m2, k. o. Trojane in se vknjiži lastninska pravica Občine Lukovica.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 15/12/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 11.12.00
___________________________________________________________________________
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 7/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in
16/99) in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 12. seji, dne 11.12.2000 sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
3. Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi pri parc. št. 788/1 –
cesta, v izmeri 367 m2, parc. št. 788/2 – cesta, v izmeri 100 m2 in parc. št. 788/3 –
neplodno, v izmeri 65 m2, vse k. o. Koreno in se vknjiži lastninska pravica Občine
Lukovica.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
5. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z odtujitvijo nepremičnine, parc. št 788/1 – cesta,
v izmeri 367 m2, parc. št. 788/2 – cesta, v izmeri 100 m2 in parc. št. 788/3 – neplodno, v
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izmeri 65 m2, vse k. o. Koreno, Vilku Žavbiju, V Rojco 15, 1357 Notranje Gorice.
Kupoprodajno pogodbo sklene župan in o višini kupnine obvesti občinski svet.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/12/00
Datum: 11.12.00

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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