URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 23. JULIJ 2001, ŠT. 4 LETO VII
CENA 600 SIT

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16.
seji, dne 19.7.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA
NAČRTA KAMNOLOMA LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta kamnoloma Lukovica, ki temelji na projektu RRD, Regijske razvojne družbe d.o.o., št.
8/2000.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 3/16/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 19.7.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 39. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90) in 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni Vestnik Občine Lukovica št.1/01), je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne
19.7.2001 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA
KAMNOLOMA LUKOVICA
1. člen
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja Kamnolom Lukovica (RZD Domžale, proj.št.
4/5-98 maj 1988 in dopolnjen v novembru 1989, objavljen v Ur. Vestniku občine Domžale št.
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16/90) ter spremenjen in dopolnjen v aprilu 1998 - RRD, Regijska razvojna družba d.o.o.,
proj.št. 17/97 se spremeni in dopolni tako, da se v 1. členu glasi:
"Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Kamnoloma Lukovica temeljijo na
projektu št. 8/2000, ki ga je izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o., Ljubljanska 76,
Domžale, v juliju 2000 (osnutek) in na osnovi stališč Občinskega sveta do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v septembru 2000 in je sestavni
del tega odloka."
2. člen
3. člen odloka, ki se glasi:
"Območje je namenjeno izkoriščanju dolomita za potrebe dejavnosti Komunalnega podjetja
Domžale" se spremeni in dopolni tako, da se spremenjeni glasi : "Območje je namenjeno
izkoriščanju in etažni sanaciji kamnoloma dolomita za potrebe dejavnosti Gradbenega
stanovanjskega podjetja Grasto d.o.o. ter poslovno storitvenim in proizvodnim dejavnostim na
zahodu. Športno rekreativne in kulturne dejavnosti osrednjega in obcestnega dela se lahko
izvaja šele po končani eksploataciji in sanaciji kamnoloma v skladu z grafičnim delom
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta."
3. člen
3. člen spremenjenega in dopolnjenega odloka se spremeni v tedanjem novem odstavku, ki se
črta in nadomesti z besedilom:
"Za potrebe izgradnje avtoceste na pododseku Blagovica - Šentjakob se določa izvedba
začasnega gradbiščnega priključka kamnoloma Lukovica na GI-10, odsek 0292 Trojane Želodnik, km 15.800 po projektu PBL, Projektivni biro Lunar, d.o.o. št. projekta 1089 z
datumom marec 2000. Gradbiščni priključek je možno izvesti tudi kot trajni priključek na
glavno cesto GI-10."
Določajo se sledeči elementi gradnje priključka in ukrepov varovanja in izboljšanja delovnega
in bivalnega okolja:
1. Horizontalni potek
1a) glavna cesta GI-10:
Horizontalnih elementov glavne ceste GI-10 se ne spreminja. Razširitev, izvedena na notranjo
stran krivine, je predvidena v takšni razdalji, da prometni tok skozi priključek ne bo moten.
1b) priključna cesta v kamnolom:
Trasa priključne ceste je oblikovana skladno z razpoložljivim prostorom (kamnolomom).
Točka priključevanja na glavno cesto je določena na podlagi zagotovitve zahtevane
preglednosti.

119

Horizontalni elementi (Rmin = 30 m) so prilagojeni terenskim razmeram ob istočasnem
zagotavljanju ustrezne prevoznosti merodajnih vozil. Na oblikovanje osi računska hitrost
nima vpliva.
Za zagotovitev ustreznega funkcioniranja priključka je zelo pomembna izvedba vseh
elementov predvidenih po projektu:
• osi ceste,
• uvoznih in izvoznih radijev ob stalnem preverjanju širine vozišča.
2. Vertikalni potek
2a) glavna cesta GI-10:
Niveleta glavne ceste GI-10 se ne spreminja in poteka v blagem vzdolžnem nagibu, ki ne
presega 0,5 %. Maksimalen prečni nagib glavne ceste GI-10 znaša 5,75 %. Pri razširitvi so
upoštevani obstoječi prečni nagibi kot so prikazani v vzdolžnem profilu.
2b) priključna cesta v kamnolom:
Niveleta priključne ceste se navezuje na glavno cesto GI-10 s kolenom. Lom (5,4 % - 0,4 %)
je oblikovan v skladu s "Smernicami za projketiranje križišč". Prehod na plato v kamnolomu
je določen v nagibu 4,5 %.
3. Dimenzioniranje konstrukcije
3a) razširitev vozišča glavne ceste GI-10:
Skladno z zaključki elaborata dimenzioniranja in poročila DDC d.o.o., je predvidena
naslednja voziščna konstrukcija:
4 cm
11 cm
25 cm
30 cm

asfaltbeton BB11s
bitudrobir BD32s
tamponski prodec
kamniti nasipni material, odporen proti škodljivim učinkom zmrzovanja (ne iz mehke
kamnine in 2. kvalitete!)

3b) hodnik za pešce:
Skladno z že izvedenimi odseki pločnika Trnjava - Lukovica se določa naslednja voziščna
konstrukcija:
4 cm asfaltbeton AB8
15 cm tamponski prodec
25 cm kamniti nasipni material
3c) cesta v kamnolom:
Določena je naslednja voziščna konstrukcija:
4 cm asfaltbeton BB11s
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11 cm bitudrobir BD32s
25 cm tamponski prodec
4. Določitev trasnih elementov
4a) glavna cesta GI-10:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

računska hitrost: 80 km/h
PLDP 1998 ⇒ 16.100 vozil (številno mesto 72 - Blagovica)
cesto uvrščamo v 1. prometni razred
minimalni horizontalni radij R = 250 m
minimalna dolžina prehodnice A = 70 m
minimalna STOP pregledna razdalja = 85 m
normalni prečni profil:
širina prometnega pasu 2 x 3,25 m = 6,5 m
robni pas
2 x 0,30 m = 0,60 m
vozišče skupaj
7,10 m
širina bankine
2 x 1,00 m = 2,00 m
cestišče skupaj
9,10 m
razširitve v majhnih krivinah niso potrebne
pas za leve zavijalce: 3,00 m
dolžina, na kateri se izvede enostranska razširitev na notranjo stran krivine:
lz = 80 x √3/3 = 80 m
dolžina za zaviranje in postavitev: la + lv = 20 m

Polna dolžina za postavitev levih zavijalcev je 20 m in bo zadostovala, da ne bo prihajalo do
zastojev. Povečanje števila tovornjakov je v veliki meri odvisno od tehnoloških zmožnosti pri
izvajanju del v kamnolomu, ki pa so zaradi omejenih prostorskih razmer tudi limitirane. V
kolikor bo pri pospešeni gradnji avtoceste prišlo do zastojev v konicah, je v 2. fazi izgradnje
določena semaforizacija tega priključka.
4b) pločnik za pešce
• varovalna ograja z držalom se vgradi 0.5 m od roba vozišča glavne trase
• pas za postavitev varovalne ograje:
0.20m
• širina pločnika za pešce:
1.00m
• širina bankine
0.50m
---------------------------------------------------------skupaj
1.70m
4c) prikjučna cesta v kamnolom Lukovica
•
•
•
•

PLDP 1998 ⇒ 500 vozil ( pretežno tovorna vozila)
normalni prečni profil:
širina prometnega pasa 2 x 2.75m = 5.50m
razširitve za zagotovitev ustrezne prevoznosti merodajnega vozila ( vlačilec)
prevoznost v priključku mora biti nemotena, tekoča, da ne moten prometni tok na glavni
cesti. Temu so prilagojeni uvozno - izvozni radiji. Krivino sestavljajo 3 radiji v razmerju 2
: 1 : 3 z osrednjim radij 12m za smer kamnolom – Lukovica in enotnim radijem 15m
glavna cesta - kamnolom.
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Ker je cesta namenjena izkjučno za potrebe kamnoloma, je zaključena z zapornico. V končni
etapi vzpostavitve trajnega priključka na glavno cesto GI-10 se zapornice odstranijo. Zato je
določena izgradnja obračališča na levi strani dovozne ceste, ki omogoča obračanje tudi
največjih vozil (vlačilcev), določeno je perišče vozil in dvoje odprtih deponij frakcij ob
dovozni cesti. Za normalno funkcioniranje kamnoloma in izboljšanje pogojev za bivanje in
delo se določa eliminacija skladišča razstreliva, objekt pa se nadomesti z objektom pokrite
deponije. Vse ureditve I. in II. faze so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta.
Nadalje je za varno odvijanje prometa v priključku dovozne ceste nujno zagotoviti zadostne
pregledne razdalje in sicer iz dveh razlogov:
• da vozilo, ki se vključuje na glavno cesto izkoristi le zadosti dolgo vrzel v prometnem
toku glavne ceste
• da vozila na glavni cesti pravočasno opazijo vozilo, ki se vključuje na glavno cesto.
Ob upoštevanju pričakovane hitrosti vozil na prednosti cesti 80 km/h znaša zahtevana dolžina
za tovornjake (L2) 280m.
Ker poteka dovozna cesta po robu delovnega platoja kamnoloma, je določena vgradnja
varovalnega nasipa 5m od roba vkopne brežine.
Določajo se sledeča dela na pripravi objekta in infrastrukturi:
1.

PREDDELA

Gradbena dela se bodo izvajala severno od glavne ceste, načeloma izven območja GI – 10
tako, da prometni tok na glavni cesti ne bo bistveno moten.
Obstoječa asfaltna površina se odstrani v širini pločnika in varovalnega pasu ob varovalni
ograji ( v skupni širini 1.70m).
2.

ZEMELJSKA DELA

Na trasi predvidoma ni humusa. Izkopi se vršijo večinoma v mehki kamnini (kamnolom).
Vkopne brežine so predvidene v nagibu 1 :1,5. izkopani material se lahko uporabi na bližnjih
gradbiščih, saj je pričakovati, da je ustrezen za vgradnjo v cestne nasipe. Zaradi bližine glavne
ceste z veliko prometno obremenitvijo se izkopi ne izvajajo z miniranjem.
3.

ODVODNJAVANJE

Površinska voda iz vozišča glavne ceste se odvaja prečno preko pločnika in bankine v travnati
jarek. Iztok jarka je v obstaječem betonskem cevnem prepustu iz betonskih cevi premera
50cm, ki ga bo potrebno podaljšati v dolžini 7m.
Na vzhodnem delu priključka se nahaja travnati jarek, ki nima ustreznega iztoka v
nadeljevanju trase. Pred eksploatacijo je potrebno preveriti ponikovalno sposobnost terena.
Površinska voda iz priključne ceste se odvaja s travnatim jarkom. Travnati jarek je predviden
na obeh straneh vozišča dovozne ceste, da se s tem prepreči dotok vode iz kamnoloma na

122

vozišče. Iztok jarka je v novem betonskem cevnem prepustu premera 40 cm oziroma v
podaljšenem obstoječem prepustu premera 50cm.
Planum spodnjega ustroja (planum posteljice) priključne ceste je odvodnjevan z drenažo. V
kolikor se po odprtju gradbene jame ugotovi, da se temeljna tla vodoprepustna, drenaže ni
potrebno vgrajevati. Na glavni cesti G1–10 je planum posteljice odvodnjavan z drenažo iz
plastičnih drenažnih cevi DN250, ki se navezuje na že izvedeno drenažo na sosednjih odsekih.
Iztok drenaže je v betonskem cevnem prepustu.
Drenaža med obračališčem in dovozno potjo je predvidena iz drenažnuh cevi DN100 z
iztokom v jarek. Vkolikor so temeljna tla vodoprepustna, drenaže ni potrebno vgraditi.
4.

OBJEKTI

Obravnavani ukrep ne predvideva gradnje večjih objektov.

5.

BREŽINE IN ELEMENTI HORTIKULTURE

Vklopne brežine na priključni in glavni cesti so predvidene v naklonu 1 : 1.5 in jih je potrebno
humusirati v debelini vsaj 15 cm in zatraviti. Ohranjati je intenzivno zeleno drevesno bariero
na zahodnem robu kamnoloma ter vzpostaviti (sanirati) krajinsko pomemben zeleni varovalni
nasip med kamnolomom in glavno cesto GI-10."Izvedba varovalnih hribin mora biti izvedena
sočasno z izvedbo novega dovoznega priključka.
4. člen
Z ozirom na opustitev nadvoza se črta 4. člen spremenjenega in dopolnitvenega odloka.
5. člen
Vsi ostali členi osnovnega in spremenjenega odloka ostajajo še vnaprej v veljavi.
6. člen
Ta odlok začne veljat z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LUKOVICA – 1. obravnava
Občinski svet občine Lukovica sprejema Razvojni program Občine Lukovica v prvi obravnavi
in ga posreduje v tri mesečno javno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 4/16/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 19.7.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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,
59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00), Statuta Občine Lukovica ( Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), Poslovnika
Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/01), Odloka o
proračunu Občine Lukovica za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/00,
6/00 in 7/00) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000 IN
ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 2000
Sprejme se zaključni račun Občine Lukovica za leto 2000 in Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Lukovica za leto 2000 v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja
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Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99) in 16. člena
statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 1/01 je Občinski svet
Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2000, katerega sestavni del je bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter sredstva na
računih izkazuje:

A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

582.442.587,00 SIT

II.

Skupni odhodki

648.038.778,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

-65.596.191,00 SIT

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

6.592.470,00 SIT
0,00 SIT
6.592.470,00 SIT
-59.003.721,00 SIT

VIII. Zadolževanje

0,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

0,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

0,00 SIT

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

XII. Sredstva na računih

-59.003.721,00 SIT
162.865.875,00 SIT

2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Lukovica za leto 2000 izkazuje:
- prejemkov v višini
- izdatkov v višini
- presežek prejemkov nad izdatki
- sredstva na računih

3.666.382,00 SIT
0,00 SIT
3.666.382,00 SIT
7.683.513,00 SIT
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3. člen
Zaključni računi ožjih delov lokalnih skupnosti (Krajevna skupnost Blagovica, Krajevna
skupnost Češnjice, Krajevna skupnost Krašnja, Krajevna skupnost Lukovica, Krajevna
skupnost Prevoje, Krajevna skupnost Rafolče, Krajevna skupnost Trojane in Krajevna
skupnost Zlato Polje) za leto 2000 izkazujejo:
A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

44.233.025,00 SIT

II.

Skupni odhodki

17.834.878,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

26.398.147,00 SIT

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

0,00 SIT

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0,00 SIT

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

0,00 SIT

VII.

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

C

Račun financiranja

26.398.147,00 SIT

VIII. Zadolževanje

0,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

0,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

0,00 SIT

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

XII. Sredstva na računih

26.398.147,00 SIT
62.476.932,00 SIT

4. člen
Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Lukovica za leto
2000 v višini 162.865.875,00 SIT se prenese v proračun Občine Lukovica za leto 2001. Od
tega 63.388.704 SIT za določene namene in 99.477.171 SIT kot nerazporejeni presežek.
5. člen
Presežek prejemkov nad izdatki rezervnega sklada proračuna Občine Lukovica za leto 2000 v
višini 3.666.382 SIT se prišteje sredstvom na računu (4.017.131 SIT). Sredstva rezerv znašajo
na dan 31. decembra 2000 7.683.513 SIT in se prenesejo v naslednje leto za namene določene
v 49. členu zakona o javnih financah.
6. člen
S presežki prejemkov nad izdatki po zaključnih računih ožjih delov lokalnih skupnostih za
leto 2000 razpolagajo krajevne skupnosti same.

126

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

127

PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in 124/00) in Odloka o proračunu
Občine Lukovica za leto 2001 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2001

Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna Občine Lukovica za obdobje januar – junij 2001.

OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 6/16/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 19.7.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 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, 70/00, 100/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001, sprejel
SKLEP
O POTEKU DEL NA G I 10 IN AVTOCESTI
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo DARS-a o terminskem planu del na
G I 10 in avtocesti.
2. Občinski svet zadolžuje župana in občinsko upravo, da do 31.7.2001 pridobi usklajen
dogovor o izdelavi projektov in izvedbi podvozov na servisni cesti na severnem in južnem
delu počivališča v Lukovici.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O DELOVNEM ČASU IZVAJALCA DEL SCT-ja PRI
IZGRADNJI NASIPA PREGRADE DRTIJŠČICA
1. Občinski svet Občine Lukovica se seznanja z informacijo o uvedbi druge izmene izvajalca
del SCT-ja pri izgradnji nasipa pregrade Drtijščica, to je z delovnim časom od 5.00 ure do
22.00 ure.
2. Občinski svet soglaša z delovnim časom iz 1. točke pod pogojem, da izvajalec del SCT
predhodno pred njegovo uvedbo uredi medsebojne razmere z lastniki nepremičnin ob cesti
do zadrževalnika Drtijščica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.

148

KAZALO 4/2001
SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
UREDITVENEGA NAČRTA KAMNOLOMA LUKOVICA ......................................... 118
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA KAMNOLOMA LUKOVICA ....................................................................... 118
SKLEP O SPREJEMU RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LUKOVICA – 1.
obravnava .............................................................................................................................. 124
SKLEP O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO
2000 IN ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA
ZA LETO 2000 ..................................................................................................................... 124
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 2000 ............................................................................................................................ 125
PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000...................................................... 128
SKLEP O SPREJEMU POROČILA O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE
LUKOVICA ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2001 ..................................................... 147
SKLEP O POTEKU DEL NA G I 10 IN AVTOCESTI ................................................... 147
SKLEP O SPREJEMU INFORMACIJE O DELOVNEM ČASU IZVAJALCA DEL
SCT-ja PRI IZGRADNJI NASIPA PREGRADE DRTIJŠČICA ................................... 148

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Uredniški odbor: Vinko Pirnat začasni odgovorni urednik
tel. & fax.: 01 72-35-119, E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Mojca Lavrič, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov

149

