URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 28. SEPTEMBER 2001, ŠT. 6 LETO VII
CENA 560 SIT

Na podlagi 2. člena Odredbe o postopnem uvajanju programa 9 – letne šole (Ur. list RS, št.
22/98, 77/00, 62/01) je občinski svet Občine Lukovica na 17. seji, 27. septembra 2001, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O UVAJANJU 9 – LETNE OSNOVNE ŠOLE
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o uvajanju 9-letne osnovne šole na
Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo z obema podružnicama in o prostorskih potrebah za
njegovo uvedbo.

OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 3/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH
SPOMENIKOV NA OBMOČJU OBČINE LUKOVICA ZA KULTURNI SPOMENIK
LOKALNEGA POMENA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lukovica za kulturni spomenik lokalnega
pomena sprejme po skrajšanem postopku.
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2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Lukovica za kulturni spomenik lokalnega pomena v
predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 4/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.7/99) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV NA
OBMOČJU OBČINE LUKOVICA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA
POMENA
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinska, kulturna in estetska vrednost ter zagotovi nadaljnji
obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasijo naslednji kulturni in zgodovinski
spomeniki:
1. Blagovica: Spomenik žrtvam druge svetovne vojne.
2. Blagovica: Krajevno pokopališče s historičnimi nagrobniki.
3. Brdo pri Lukovici: Krajevno pokopališče s sklopom nagrobnikov rodbine Kersnik,
historičnimi nagrobniki in grobiščem padlih borcev v drugi svetovni vojni.
4. Brdo pri Lukovici: Spomenik povojnim žrtvam.
5. Golčaj: Spomenik padlim borcem Radomeljske čete.
6. Vranke: Grobišče padlih vaščanov med drugo svetovno vojno.
7. Koreno: Grobišče žrtev fašističnega nasilja 1941-1945.
8. Krašnja: Grobišče padlih borcev v drugi svetovni vojni.
9. Lukovica: Osrednji spomenik padlim v drugi svetovni vojni.
10. Lukovica št. 62: Poštna postaja in mitnica.
11. Spodnje Loke št. 10: Rojstna hiša pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega s spominsko
ploščo.
12. Spodnje Loke št. 17: Koroščeva domačija s spominsko ploščo padlim v drugi svetovni
vojni.
13. Krašnja 21: Rojstna hiša pisatelja Josipa Podmiljšaka s spominsko ploščo.
14. Prevoje pri Šentvidu: Spomenik NOB " Mrtva straža ".
15. Šentvid pri Lukovici: Krajevno pokopališče s spomenikoma padlim v prvi in grobiščem
padlih v drugi svetovni vojni.
16. Prevoje pri Šentvidu št. 70: Rojstna hiša pesnika Jakoba Zupana s spominsko ploščo.
17. Spodnje Koseze: Rojstna hiša Jovana Vesela Koseskega s spominsko ploščo.
18. Vrhovlje: Spomenik ustreljenim političnim delavcem.
19. Šentožbolt: Krajevno pokopališče s historičnimi nagrobniki, ploščo prvim šentožboltskim
poštarjem in spominsko ploščo padlim v drugi svetovni vojni.
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20. Šentožbolt 10: Smrkoljeva hiša, Poštna postaja.
21. Trojane: Spomenik padlim v drugi svetovni vojni.
22. Brezovica - Zlato Polje: Grobišče padlih v drugi svetovni vojni.
23. Obrše: Spomenik Tomažu Novaku in ostanki požgane domačije.
24. Podgora pri Zlatem polju: Krajevno pokopališče s historičnimi nagrobniki in grobiščem
padlih v drugi svetovni vojni.
25. Rafolče: Krajevno pokopališče s historičnimi nagrobniki in spomenikom padlim v prvi
svetovni vojni.
26. Gradišče pri Lukovici: Spomenik padlim v drugi svetovni vojni.
27. Gradišče pri Lukovici: Pokopališče.
28. Učak št. 13: Balohova hiša s spominsko ploščo žrtvam fašističnega nasilja Francu in
Frančiški Baloh.
29. Češnjice: Krajevno pokopališče.
30. Vrba: Spomenik padlima partizanoma.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev enot kulturne in zgodovinske dediščine:
Splošna obrazložitev:
Navedene enote kulturne in zgodovinske dediščine imajo poseben zgodovinski pomen na
lokalni ravni, izpričujejo kulturno zgodovino, zgodovino vojn, prometa, šolstva ter etnološke
in druge značilnosti pomembne za zgodovino lokalnih skupnosti. Navedene enote imajo
zaradi svojega kulturnega in zgodovinskega pomena, arhitekturnih, etnoloških in likovnih
kvalitet, zaradi avtentičnosti lokacij, starosti, oblikovne raznolikosti in dokumentarne
vrednosti - poseben status evidentirane kulturne dediščine in predstavljajo prostorsko
kvaliteto.
3. člen
Priloga k temu odloku je: seznam z opisom posamezne razglašene enote, podatki o lastništvu
in lokaciji ter podatki o vpisu enote v Zbirni register dediščine pri Upravi Republike Slovenije
za kulturno dediščino.
4. člen
Meja varovanja posamezne razglašene enote sovpada z mejo parcele, na kateri se posamezna
enota nahaja.
5. člen
Varstveni režim za razglašene enote (v nadaljevanju spomenik):
-

-

spomenik je potrebno varovati, vzdrževati, ohranjati v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
za posege na spomeniku in v njegovi neposredni okolici so potrebni predhodni
kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne spomeniške službe, dovoljeni posegi morajo
služiti varovanju in ohranjanju spomenika ter varovanju njegove avtentične lokacije,
dovoljeni posegi se morajo izvajati pod nadzorom pristojne spomeniške službe;
prepovedani so vsi posegi, ki bi kakorkoli ogrozili spomeniške lastnosti(arhitekturne,
oblikovne, estetske, zgodovinske), lokacijo, dostop k spomeniku, veduto in prostorske
lastnosti spomenika;
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-

prepovedani so: postavljanje objektov, naprav, reklam in drugih napisov, ki bi pokvarili
ali kazili značilni razgled na spomenik.
6. člen

Razglasitev spomenika se vpiše v zemljiško knjigo. Predlog za vpis poda občinski upravni
organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve.
7. člen
Strokovne naloge v zvezi s spomenikom opravlja pristojna strokovna služba Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine v Kranju.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 4/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
PRILOGA K ODLOKU O RAZGLASITVI ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV V
OBČINI LUKOVICA
1. Blagovica - Spomenik žrtvam druge svetovne vojne:
Opis: Granitni obelisk z vklesanimi imeni 33 padlih borcev, talcev in umrlih v taborišču.
Postavila ga je krajevna organizacija ZZB NOV Blagovica, odkrit je bil 23.8.1964.
Lokacija: parc. št. 3/2 k.o. Blagovica
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Blagovica
Evidenčna št.dediščine - predlog za vpis v Zbirni register dediščine (v nadaljevanju ZRD): št.
04 - 99 - ZRD - 02 – 377.
2. Blagovica: Pokopališče
Opis: Pokopališče ob župnijski cerkvi je nastalo v 18. stoletju, obdaja ga kamnit pokopališki
zid s kovano ograjo. Ohranja številne historične nagrobnike.
Lokacija: parc. št. 1 k.o. Blagovica
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Blagovica, 1223 Blagovica
EŠD: št. 10122.
3. Brdo pri Lukovici: Pokopališče s sklopom nagrobnikov rodbine Kersnik,
historičnimi nagrobniki in grobiščem padlih borcev v drugi svetovni vojni.
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Opis: Na pokopališču iz 18. stoletja, obdanim s kamnitim zidom, so historični nagrobniki in
grobovi pomembnih ljudi (grob pisatelja Janka Kersnika, roj. 4. 9. 1852 - 28. 7. 1897),
obeležen s historicističnim nagrobnikom iz kraškega apnenca s pritrjeno temno granitno
ploščo.
Pokopališče severno od cerkve je bilo razširjeno 1862 in 1964, leta 1977 pa vzhodno od
cerkve. Leta 1953 je bilo urejeno grobišče 17 borcev IV. operativne cone XIV. divizije.
Lokacija: parc. št. 114 / 2 k.o. Lukovica
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Brdo pri Lukovici
Predlog za vpis v ZRD: Pokopališče 04 - 99 - ZRD - 02 - 437
: Grob pisatelja J.Kersnika 04 - 99 - ZRD - 02 - 389
: Grobišče padlih borcev v drugi svetovni vojni
04 - 99 -ZRD - 02 - 388
4. Brdo pri Lukovici : Spomenik povojnim žrtvam
Opis: Spomenik v obliki kapelice odprtega tipa s kipom Pieta. Ob kapelici stojijo pokončni
kvadri z vgrajenimi napisnimi ploščami in svetilnikom. Spomenik je oblikoval Matej Kotnik,
postavljen leta 1995.
Lokacija: parc. št. 113/1 k.o. Lukovica
Lastništvo: Kersnik Frančišek, Brdo pri Lukovici 1, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 434
5. Golčaj: Spomenik padlim borcem Radomeljske čete
Opis: Pokončni kvader v obliki Triglava z marmornato ploščo in imeni 10 padlih borcev
Radomeljske čete v boju z nemškim okupatorjem 28.10.1941. Postavljen 1950, dopolnjen
1978.
Lokacija: parc. št. 1578 k.o. Blagovica
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Blagovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 -99 -ZRD -02 -378
6. Vranke: Grobišče padlih vaščanov med drugo svetovno vojno
Opis: Spominska plošča s križem obeležuje grobišče štirih padlih vaščanov med drugo
svetovno vojno. Urejeno 1946.
Lokacija: parc. št. 258 k.o. Blagovica
Lastništvo: Slapar Zdravko, Vranke 5, 1223 Blagovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 -99 -ZRD -02 - 379
7. Koreno: Grobišče žrtev fašističnega nasilja 1941 – 1945
Opis: S spomenikom obeleženo grobišče 16 vaščanov, ki jih je nemški okupator pometal v
goreče hiše julija 1942. Grobišče je uredila ZB NOV Lukovica 1949 in 1999.
Lokacija: šarc. št. 110/3 k.o. Koreno
Lastništvo: Kovačič Irma, Kovačič Alojz, Koreno 4, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 381
8. Krašnja: Pokopališče z grobiščem padlih v drugi svetovni vojni
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Opis: Pokopališče iz začetka 19.stoletja je ograjeno s kamnitim zidom. Ohranja historične
nagrobnike.1879 je bilo povečano.Takrat so porušili mrliško kapelo, zgradili novo in postavili
pokopališki križ. Grobišče padlih druge svetovne vojne je urejeno s tremi pokončnimi
granitnimi stebri s podatki 31 padlih borcev, 10 žrtev fašizma in 4 taboriščnikov. Urejeno leta
1949, prenovljeno 1986.
Lokacija: parc. št. 185 k.o. Krašnja
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Krašnja
Predlog za vpis v ZRD: pokopališče 04 - 99 - ZRD -02 - 440
: grobišče borcev 04 -99 -ZRD -02 - 382
9. Lukovica: Spomenik II. svetovne vojne (1941 - 1945)
Opis: Kamnit obelisk z vklesanimi imeni 23 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja iz
Lukovice in okolice. Odkrit 1.maja 1964.
Lokacija: parc. št. 6/6 k.o. Lukovica
Lastništvo: Občina Lukovica, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 -99 - ZRD -02 - 56
10. Lukovica: Poštna postaja in mitnica, Lukovica 62
Opis: Nadstropna, zidana stavba ( 16. stoletje ) podolžnega L tlorisa, nekdanja poštna postaja
in mitnica.
Lokacija: parc. št. 344/1 k.o. Lukovica
Solastništvo delež 1/6: Skušek Iva, Lukovica pri Domžalah 2
Kersnik Gregor Matija,Tržaška cesta, Del 14, Ljubljana
Potočnik Tone, Lukovica pri Domžalah 2/a
Blatnik Gabrijela, Lukovica pri Domžalah 49
Kersnik Griša Jože, Miklošičeva ulica 13, Domžale
Kersnik Miklavc Nikolaja, Lukovica pri Domžalah 26/B
Evidenčna številka dediščine ( EŠD ): 420
11. Spodnje Loke 10: Rojstna hiša pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega s spominsko
ploščo.
Opis: Zidana kmečka pritlična hiša s streho na čop in strešnim zatrepom je rojstna hiša
pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega ( 1852 - 1917 ). Na hiši je bila 11. 9. 1921 odkrita
spominska plošča, posvečena pisatelju.
Lokacija: parc. št. 56/1 k.o. Žirovše
Lastništvo: Ropič Stanislav, Spodnje Loke 10,1225 Lukovica
delež 1/2
Ropič Jožica, Krožna cesta 3, Zgornje Jarše,1235 Radomlje delež 1/2
Predlog za vpis v ZRD: hiša 04 - 99 - ZRD - 02 - 450
: plošča 04 - 99 - ZRD - 02 - 387
12. Spodnje Loke 17: Koroščeva domačija s spominsko ploščo padlim v drugi svetovni
vojni
Opis: Vrhkletna kmečka hiša s frčado in lesenim gospodarskim poslopjem, toplar in kozolec s
konca 18. Stoletja. V hiši so nacisti 12.1.1945 ustrelili 5 članov Koroščeve družine. Na hiši je
leta 1966 odkrita spominska plošča padlim.
Lokacija: parc. št. 49/5 k.o. Žirovše
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Lastništvo: Korošec Marija, Spodnje Loke 17, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: domačija
04 - 99 - ZRD - 02 - 147
: sp. plošča 04 - 99 - ZRD - 02 – 383
13. Krašnja 21: Rojstna hiša pisatelja Josipa Podmiljšaka s spominsko ploščo
Opis: Zidana pritlična hiša z dvokapnico je rojstna hiša pisatelja Josipa Podmiljšaka Andrejčkovega Jožeta ( 1845 - 1874 ). Na hiši je pritrjena spominska plošča.
Lokacija: parc. št. 237 / 1 k.o. Krašnja
Lastništvo: Jeras Pavla, Krašnja 21, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: hiša 04 - 99 - ZRD - 02 - 447
: sp.plošča 04 - 99 - ZRD - 02 – 386
14. Prevoje pri Šentvidu: Spomenik padlim v NOB
Opis: Spomenik 35 padlim borcem v NOB s kamnito skulpturo treh partizanskih stražarjev je
delo kiparja Janeza Pirnata. Odkrit leta 1966.
Lokacija: parc. št. 1247 k.o. Prevoje
Lastništvo: Pogačar Janez, Prevoje pri Šentvidu 60, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 392
15. Šentvid pri Lukovici: Pokopališče s spomenikoma padlim v prvi in grobiščem padlih
v drugi svetovni vojni.
Opis: Pokopališče obdano z ometanim kamnitim zidom, je nastalo v letih 1818 in 1819.
Ohranjeni so historični nagrobniki in plošče. Na njem sta spomenik I. svetovne vojne in
grobišče padlih v II. svetovni vojni.
Lokacija: parc. št. 83 k.o. Prevoje
Lastništvo: DL splošna raba v upravi Občine Lukovica ( prej Domžale ).
Predlog za vpis v ZRD : pokopališče 04 - 99 - ZRD - 02 - 443
: spomenik 1. svetovne vojne 04 - 99 - ZRD - 02 - 393
: grobišče padlih v drugi svetovni vojni 04 - 99 - ZRD - 02 - 444
16. Prevoje pri Šentvidu št. 70: Rojstna hiša pesnika Jakoba Zupana s spominsko ploščo
Opis: Zidana etažna stavba pravokotnega tlorisa, pokrita z dvokapnico, je rojstna hiša pesnika
in publicista Jakoba Zupana (1785 - 1852). Na hiši je spominska plošča.
Lokacija: parc. št. 166 k.o. Prevoje
Lastništvo: Gostič Radko, Prevoje pri Šentvidu 48, delež 1/3
Gostič Majda, Prevoje pri Šentvidu 48, delež 2/3
Predlog za vpis v ZRD: hiša 04 - 99 - ZRD - 02 - 449
: sp. plošča 04 - 99 - ZRD - 02 - 57
17. Spodnje Koseze: Rojstna hiša Jovana Vesela Koseskega s spominsko ploščo
Opis: Zidana nadstropna, nekdaj pritlična hiša z dvokapnico, prenovljena po 1970. Od stare
hiše je ohranjena le lokacija in vhodni portal, ki je vzidan v prenovljeno hišo. Na hiši je
pritrjena temna marmornata plošča z vklesanim napisom. Ploščo so odkrili rojaki pisatelja
Jovana Vesela Koseskega ( 1798 - 1884 ) ob 100 - letnici njegovega rojstva.
Lokacija: parc. št. 104 k.o. Spodnje Koseze
Lastništvo: Cerar Jožefa in Cerar Jožef, Spodnje Koseze 5, 1225 Lukovica; vsak 1/2 delež
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Predlog za vpis v ZRD: hiša 04 - 99 - ZRD - 02 - 449
: sp.plošča 04 - 99 - ZRD - 02 - 396
18. Vrhovlje: Spomenik ustreljenim političnim delavcem
Opis: Betonski kvader z marmornato ploščo z imeni 10 ustreljenih političnih delavcev, ki jih
je nemški okupator ujel 6.1.1945 v Rudniku in še isti dan ustrelil v Vrhovljah. Odkrit je bil
leta 1951.
Lokacija: parc. št. 309 / 18 k.o. Rafolče
Lastništvo: Grintal Luka
Casilla de Correo 2765500, Ciuddad Mendoza, Argentina
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 397
19. Šentožbolt: Pokopališče s historičnimi nagrobniki, ploščo prvim šentožboltskim
poštarjem in spominsko ploščo padlim v drugi svetovni vojni.
Opis: Pokopališče iz 17. stoletja obdaja kamnit zid. Do vhodnih vrat v kamnitem portalu
vodijo kamnite stopnice. Na mestu nekdanjega karnerja je kapelica. Ohranja historične
nagrobnike in lapidarij starih nagrobnikov. Med nagrobniki je zlasti pomembna litoželezna
plošča, vzidana v nišo kapelice. Na plošči je relief sončnega vzhoda in dveh poštnih rogov ter
posvetilo poštarjem iz rodbine Pavlič. Nagrobnik je bil postavljen 1836. Na pokopališču je
tudi marmornata plošča z vklesanim napisom posvečenim 19 padlim borcem v letih 1941 1945. Plošča je odkrita leta 1946.
Lokacija: parc. št. 1 k.o. Šentožbolt
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Šentožbolt, 1222 Trojane
Predlog za vpis v ZRD: pokopališče 04 - 98 - ZRD - 02 - 701
: nagrobnik prvih šentožboltskih poštarjev
04 - 99 - ZRD - 02 - 445
: sp. plošča padlim v drugi svetovni vojni
04 - 99 - ZRD - 02 - 399
20. Šentožbolt 10: Smrkoljeva hiša, Poštna postaja
Opis: Dvonadstropna hiša z dvokapnico na čop, z ohranjenim tlorisom nekdanje poštne
postaje in furmanske gostilne. Poštna postaja je tu delovala v 18. in 19. stoletju ( do 1872 ),
vodila jo je rodbina Pavlič.
Lokacija: parc. št. 10 k.o. Šentožbolt
Lastništvo: Smrkolj Nada, Šentožbolt 3, 1222 Trojane - delež 55/144
Smrkolj Franc, Šentožbolt 3, 1222 Trojane - delež 89/144
Predlog za vpis v ZRD: 04 -99 - ZRD - 02 - 403
21. Trojane: Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja
Opis: Pokončna granitna plošča z vklesanimi podatki padlih borcev in žrtev fašističnega
nasilja z območja Trojan. Postavila kulturna skupnost Občine Domžale in Zveza borcev NOV
Trojane 1987.
Lokacija: parc. št. 559/6 k.o. Trojane
Lastništvo: DL Splošna raba v upravi občine Lukovica (prej Domžale)
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 402
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22. Brezovica - Zlato Polje: Spomenik in grobišče padlih v drugi svetovni vojni
Opis: Grobišče 33 neznanih borcev, katerih posmrtne ostanke so po vojni prenesli iz črnega
grabna in okolice,obeleženo z okroglim kamnitim obeliskom z vklesanim napisom. Grobišče
je bilo urejeno 1951.
Lokacija: parc.št. 580 k.o. Zlato Polje
Lastništvo: Zupančič Štefanija in Zupančič Marta, vsaka po 1/2 delež
Srednja vas pri Kamniku 18, 1240 Kamnik
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 404
23. Obrše: Spomenik Tomažu Novaku in ostanki požgane domačije
Opis: Marmornata plošča v okvirju s simbolom Triglava na mestu požgane rojstne hiše borca
Kamniškega bataljona Tomaža Novak - Srečota (1913 - padlega v NOB 1944). Spomenik je
postavila ZB Zlato Polje 1962.
Lokacija: parc.št. 1497 k.o. Zlato Polje
Lastništvo: Knez Angela Marija, Čopova ulica 13, Dob, 1233 Dob
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 405
24. Podgora pri Zlatem Polju: Pokopališče s historičnimi nagrobniki in grobiščem
padlih v drugi svetovni vojni
Opis: Pokopališče s kamnitim zidom in vhodnim portalom ob župnijski cerkvi sv. Marije
Magdalene, nastalo v 18. stoletju. Na pokopališču so historični nagrobniki in grobišče s
spomenikom 50 padlim borcem in žrtvam druge svetovne vojne. Odkrit 1959.
Lokacija: parc. št. 233 k.o. Zlato Polje
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Zlato Polje, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: pokopališče 04 - 99 - ZRD - 02 - 407
: grobišče padlih med NOB 04 - 99 - ZRD - 02 - 406
25. Rafolče: Pokopališče s historičnimi nagrobniki in spomenikom padlim v prvi
svetovni vojni
Opis: Pokopališče iz 17. stoletja obdaja ometan kamnit zid s kapo,vhodnim portalom in
kovanimi vrati. Ohranja historične nagrobnike in spomenik 13 padlim vojakom v prvi
svetovni vojni 1914 - 1918. Spomenik so l. 930 postavili sorodniki padlih.
Lokacija: parc. št. 1 k.o. Rafolče
Lokacija: Rimokatoliško župnijstvo Brdo, Brdo pri Lukovici, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: pokopališče 04 - 98 - ZRD - 02 - 703
: spomenik 04 - 99 - ZRD - 02 - 442
26. Gradišče pri Lukovici: Spomenik padlim v drugi svetovni vojni
Opis: Zidana piramida s kamnito zvezdo in vgrajeno marmornato ploščo z vklesanimi imeni 6
padlih borcev v drugi svetovni vojni. Odkrit 5.7.1953.
Lokacija: parc. št. 839 k.o. Spodnje Koseze
Lastništvo: Drčar Alojz, Gradišče pri Lukovici 24, 1225 Lukovica
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Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 390
27. Gradišče pri Lukovici: Pokopališče
Opis: Pokopališče okrog podružnične cerkve sv. Marjete, nastalo v 19. stoletju obdaja kamnit
zid. Pokopališče je bilo l. 1894 razširjeno severno od cerkve.
Lokacija: parc. št. 911 k.o. Spodnje Koseze
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Brdo, Brdo pri Lukovici, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 438
28. Učak št. 13: Balohova hiša s spominsko ploščo žrtvam fašističnega nasilja
Opis: Zidana nadstropna hiša pravokotnega tlorisa, v pritličju gospodarski del, v nadstropju
bivalni. Leseno stopnišče in gank. Iz 19. stoletja. Na hiši je marmornata spominska plošča z
vklesanim napisom, posvečenim Frančiški in Francu Balohu, ki so ju 18. 5.1944 v Izlakah
ubile enote SS. Plošča je odkrita 22. 7. 1969.
Lokacija: parc. št. 64 k.o. Šentožbolt
Lastništvo: Baloh Ivan, Učak 13, 1222 Trojane
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 398
29. Češnjice: Pokopališče
Opis: Pokopališče znotraj tabornega obzidja iz 16. stoletja.1880 je podrt stari zid in
pokopališče povečano. V letih 1978 - 1981 je bil zgrajen nov betonski pokopališki zid.
Lokacija: parc. št. 1 k.o. Češnjice
Lastništvo: Rimokatoliško župnijstvo Češnjice, 1223 Blagovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 436
30. Vrba: Spomenik padlima partizanoma
Opis: Granitna skala, posvečena padlima borcema Kamniškega bataljona Fricu Lukmanu in
Ivanu Cerarju na tem kraju 24. 9.1942. Odkrit 23. 9. 1979.
Lokacija: parc. 1338 / 2 k.o. Prevoje
Lastništvo: Osolin Barbara, Vrba 9, 1225 Lukovica
Kašnik Leopold,Vrba 16, 1225 Lukovica
Predlog za vpis v ZRD: 04 - 99 - ZRD - 02 - 394
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. NEŽE NA GOLČAJU ZA
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
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1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi cerkve sv. Neže na
Golčaju za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi cerkve sv. Neže na Golčaju
za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Datum: 27.9.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 12. in 79.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001, sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI CERKVE SV. NEŽE NA GOLČAJU ZA KULTURNI SPOMENIK
LOKALNEGA POMENA
1.člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
- cerkev sv. Neže na Golčaju (EŠD 1682), na parc.št. 1 in 1576 k.o. Blagovica, lastnik
Rimokatoliška župnija Blagovica, Blagovica 9, 1223 Blagovica.
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, umetnostnih-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih
lastnosti poseben pomen za Občino Lukovica. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika in umetnostnega spomenika.
2.člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
V osnovi romanska cerkev, ki je bila kasneje prezidana. Lesen poslikan kasetiran strop z
letnico 1680. Kvalitetna oprema iz 18. in 19.stoletja.
3.člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik
karte, ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti.
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik karte,
ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
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4.člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
• varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
• strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega
objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
• omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov objekta in njegovih
delov, dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja cerkve in posameznih
elementov enote,
• podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt, ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
• prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, razen za predhodno odobrene
arheološke raziskave in sanacijske posege,
• strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične
zunanje podobe spomenika,
• prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in
notranjščine objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi
z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Spomenik je zavarovan z namenom:
• trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot
imenovanega spomenika,
• povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
• predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine,
• znanstveno-raziskovalnemu delu,
• učno-demonstracijskemu delu.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov, ki stojijo na vplivnem območju
spomenika zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja je mogoče le v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda.
5.člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela, za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6.člen
Pristojni organ občine mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku
spomenika ali njegovih sestavnih delov, odločbo o varstvu na podlagi 13.člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št.7/99). Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje
za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet,
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način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva
spomenika.
7.člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (65.člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS št.7/99).
8.člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS
št.7/99).
9.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. VIDA V ŠENTVIDU ZA
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v
Šentvidu za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Šentvidu
za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Datum: 27.9.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 12. in 79.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001, sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI CERKVE SV. VIDA V ŠENTVIDU (EŠD 1664)
ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1.člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
- cerkev sv. Vida, (EŠD 1664), na parc.št. 819 k.o. Prevoje, last Rimokatoliške cerkve Brdo
pri Lukovici, Brdo 3, 1225 Lukovica.
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, umetnostnih-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih
lastnosti poseben pomen za Občino Lukovica. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika in umetnostnega spomenika.
2.člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Zidana baročna centralna enoladijska arhitektura s plitvima stranskima kapelama,
poligonalnim prezbiterijem in zahodnim zvonikom. V ladji je obok s sosvodnicami. Baročna
oprema.
3.člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik
karte, ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti.
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik karte,
ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
• varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
• strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega
objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
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• omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov objekta in njegovih
•
•
•
•

delov, dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja cerkve in posameznih
elementov enote,
podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt, ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, razen za predhodno odobrene
arheološke raziskave in sanacijske posege,
strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične
zunanje podobe spomenika,
prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in
notranjščine objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi
z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin.

Spomenik je zavarovan z namenom:
• trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot
imenovanega spomenika,
• povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
• predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine,
• znanstveno-raziskovalnemu delu,
• učno-demonstracijskemu delu.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov, ki stojijo na vplivnem območju
spomenika zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja je mogoče le v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda.
5.člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela, za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6.člen
Pristojni organ občine mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku
spomenika ali njegovih sestavnih delov, odločbo o varstvu na podlagi 13.člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št.7/99). Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje
za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet,
način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva
spomenika.
7.člen
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Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (65.člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS št.7/99).
8.člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS
št.7/99).
9.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. MOHORJA IN
FORTUNATA V PODZIDU ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in
Fortunata v Podzidu za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejme po skrajšanem
postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in
Fortunata v Podzidu za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Datum: 27.9.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 12. in 79.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001, sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI CERKVE SV. MOHORJA IN FORTUNATA (EŠD 2426)
ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1.člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
- cerkev sv.Mohorja in Fortunata, (EŠD 2426), na parc.št. 496 k.o. Trojane, last
Rimokatoliške cerkve Šentgotard 11, 1222 Trojane (oskrbovana iz ŽU Čemšenik, Čemšenik
7, 1413 Čemšenik).
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, umetnostnih-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih
lastnosti poseben pomen za Občino Lukovica. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika in umetnostnega spomenika.
2.člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
V osnovi še romanska arhitektura, kasneje gotizirana in barokizirana. Na fasadi več
kamnoseških fragmentov iz obdobja rimskega imperija. Poznogotska okna v prezbiteriju so
delo kamniške kamnoseške delavnice. Fresko poslikava iz 15. stoletja. Kvalitetna baročna
oprema iz 17. in 18.stoletja.
3.člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik
karte, ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti.
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik karte,
ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
• varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
• strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega
objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
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• omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov objekta in njegovih
•
•
•
•

delov, dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja cerkve in posameznih
elementov enote,
podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt, ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, razen za predhodno odobrene
arheološke raziskave in sanacijske posege,
strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične
zunanje podobe spomenika,
prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in
notranjščine objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi
z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin.

Spomenik je zavarovan z namenom:
• trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot
imenovanega spomenika,
• povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
• predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine,
• znanstveno-raziskovalnemu delu,
• učno-demonstracijskemu delu.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov, ki stojijo na vplivnem območju
spomenika zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja je mogoče le v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda.
5.člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela, za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6.člen
Pristojni organ občine mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku
spomenika ali njegovih sestavnih delov, odločbo o varstvu na podlagi 13.člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št.7/99). Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje
za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet,
način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva
spomenika.
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7.člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (65.člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS št.7/99).
8.člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS
št.7/99).
9.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. LUKA ZA KULTURNI
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi cerkve sv. Luka v Sp.
Praprečah za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi cerkve sv. Luka v Sp.
Praprečah za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Datum: 27.9.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 12. in 79.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001, sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI CERKVE SV. LUKA V SP. PRAPREČAH
ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1.člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
- cerkev sv. Luka v Sp. Praprečah (EŠD 1663), na parc.št. 597 k.o. Spodnje Koseze, lastnik
Rimokatoliška župnija Brdo pri Lukovici, Brdo 3, 1225 Lukovica.
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, umetnostnih-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih
lastnosti poseben pomen za občino Lukovica. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika in umetnostnega spomenika.
2.člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Slogovni značaj stavbe, arhivski podatki in letnice na freskah dokazujejo, da je cerkev sv.
Luka v Spodnjih Praprečah nastala v enem livu, kar jo uvršča med najpomembnejše
spomenike arhitekture prve polovice 16. stoletja na Slovenskem.
3.člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik
karte, ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti.
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik karte,
ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
• varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
• strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega
objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
• omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov objekta in njegovih
delov, dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja cerkve in posameznih
elementov enote,
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• podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt, ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
• prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, razen za predhodno odobrene
arheološke raziskave in sanacijske posege,
• strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične
zunanje podobe spomenika,
• prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in
notranjščine objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi
z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin.

Spomenik je zavarovan z namenom:
• trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot
imenovanega spomenika,
• povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
• predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine,
• znanstveno-raziskovalnemu delu,
• učno-demonstracijskemu delu.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov, ki stojijo na vplivnem območju
spomenika zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja je mogoče le v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda.
5.člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela, za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6.člen
Pristojni organ občine mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku
spomenika ali njegovih sestavnih delov, odločbo o varstvu na podlagi 13.člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št.7/99). Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje
za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet,
način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva
spomenika.
7.člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine.
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Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (65.člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS št.7/99).
8.člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS
št.7/99).
9.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI BREŠKE HIŠE, IMOVICA 8, ZA
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi Breške hiše, Imovica 8
za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi Breške hiše, Imovica 8, za
kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
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Na podlagi 12. in 79.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99) in 16.člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001, sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI BREŠKE HIŠE, IMOVICA 8 (EŠD 9234) ZA KULTURNI
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
- Breška hiša, Imovica 8 (EŠD 9234), na parc.št. 819 k.o. Prevoje, last Jožefa Kotnika,
Imovica 8, 1225 Lukovica.
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, umetnostnih-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih
lastnosti poseben pomen za Občino Lukovica. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika in umetnostnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Kmečki dvorec Imovica 8 je primer stavbne dediščine, ki ni podrejen nobeni značilni
gradbeni strukturi. Nastajal je postopoma, najstarejši del je stolp iz 15. stoletja, v katerem so
ohranjene strelne line. Današnja oblika je nastala z združitvijo večih objektov.
3. člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik
karte, ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje, v katerem kulturni spomenik Imovica 8
predstavlja dominanto v prostoru. Vplivno območje je v smislu rabe prostora delno tudi
funkcionalni del spomenika.
Vplivno območje spomenika je zarisano na topografski karti v merilu 1:5000. Izvirnik karte,
ki je sestavni del tega odloka, hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
• varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi
izvirnosti in neokrnjenosti,
• strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture objekta in
njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove tlorisne
zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
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• omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov objekta in njegovih
•
•
•
•

delov, dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja objekta in pravic lastnikov
objekta,
podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt, ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, razen za predhodno odobrene
arheološke raziskave in sanacijske posege,
strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične
zunanje podobe spomenika,
prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin. Izjemoma so dopuščeni takšni posegi zaradi
zagotavljanja varnosti ali bolj avtentične prezentacije objekta.

Spomenik je zavarovan z namenom:
• trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot
imenovanega spomenika,
• povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
• predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine,
• znanstveno-raziskovalnemu delu,
• učno-demonstracijskemu delu.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov, ki stojijo na vplivnem območju
spomenika zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti objekta,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja je mogoče le v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela, za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ občine mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku
spomenika ali njegovih sestavnih delov, odločbo o varstvu na podlagi 13.člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št.7/99). Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje
za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet,
način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva
spomenika.
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7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (65.člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS št.7/99).
8. člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS
št.7/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI MAHKOTOVEGA DVOJNEGA
KOZOLCA – TOPLARJA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o razglasitvi Mahkotovega dvojnega
kozolca – toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejme po skrajšanem
postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o razglasitvi Mahkotovega dvojnega
kozolca – toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Datum: 27.9.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) izdaja občinski
svet Občine Lukovica
ODLOK
RAZGLASITVI MAHKOTOVEGA DVOJNEGA KOZOLCA – TOPLARJA ZA
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine: Videm pri Lukovici Mahkotov toplar, Videm pri Lukovici 2 /EŠD 04-97-ZRD-02-991, predlog/.
Mahkotov toplar ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih lastnosti
izjemen pomen za Občino Lukovica. Zato ga razglašamo za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi etnološkega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev Mahkotovega toplarja za spomenik lokalnega pomena:
Mahkotov toplar predstavlja izredno gospodarsko stavbo, ki še danes služi svojemu namenu sušenju sena in spravilu gospodarskih strojev na kmetiji. Predstavlja najvišjo gradbenorazvojno pot tovrstnih stavb z značilno leseno konstrukcijo, dvokapno streho s čopi in
tesanimi detajli mojstrov domačih obrti - tesarjev 19. stoletja na 6 oken oz. štantov. Mahkotov
toplar je prepoznavni del nekdanje kulturne krajine, ki jo je obvladovalo kmetijstvo, kultura in
kmečki način življenja v prostoru in času.
3. člen
Kulturni spomenik lokalnega pomena iz 1. člena obsega del zemljišča s parc. številko 508/2,
k.o. Spodnje Koseze.
Ožje vplivno območje obsega prostor, kjer stavba stoji. Širše vplivno območje spomenika
obsega travnike z bajerjem, ki se razprostirajo severno od spomenika.
Meje kulturnega spomenika in vplivnih območij spomenika so vrisane na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnik načrta, ki je sestavni del odloka, hrani Javni
zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, etnoloških - kulture in gospodarskega načina življenja kmečkega dela
prebivalstva v času in prostoru, ki ga spomenik predstavlja, zgodovinskih in arhitekturnih
vrednot v celoti, v njegovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- ohranjanje višinskih in tlorisnih gabaritov, izvirne gradbene substance ter značilnih in
prepoznavnih arhitekturnih elementov na stavbi;
- podrejanje vsake rabe in posegov v objekt in njegove robne površine, ohranjanju in
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
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-

podrejanje rabe spomenika tradicionalni gospodarski dejavnosti - sušenju sena in spravilu
kmetijskih strojev in orodij;
usklajena raba in posegi v ožjem in širšem vplivnem območju za nemoteno dejavnost
namembnosti objekta;
omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost
javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika;
znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov začasnega in trajnega
značaja, vključno z nosilci reklam;
označevanje spomenika je mogoče le po predhodnih kulturnovarstvenih pogojih in
skladno z njimi tudi s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga izda Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj.

Za vplivna območja velja varstveni režim, ki zagotavlja nemoteno delovanje oz. dejavnost,
povezano z gospodarstvom na kmetiji, za vsak poseg v prostor v ožjem ali širšem vplivnem
območju spomenika je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda
pristojna kulturnovarstvena organizacija.
5. člen
Zavarovano območje je namenjeno:
- trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih vrednot;
- ohranjanju tradicionalnega stavbarstva vsakdanjih gospodarskih prizadevanj ljudi;
- ohranjanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- predstavitvi kulturnih vrednot in situ, v tisku in drugih medijih;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- učno-demonstracijskemu delu.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti kulturnega spomenika, za vsak poseg v spomenik,
njegove dele, v zemljišče, na katerem stoji in v vplivno območje, je potrebno pridobiti
predhodne kulturnovarstvene pogoje, na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje, ki ju izda
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj.
Dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog v zvezi z varstvom zavarovanja spomenika,
opravlja lastnik Peter Kos, Videm pri Lukovici 2, Lukovica v sodelovanju z Občino Lukovica
in Javnim zavodom Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto v
Kranju.
7. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti mora v treh mesecih po uveljavitvi tega akta izdati lastniku
spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje
kulturne dediščine.
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9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 in
70/00) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
občinski svet Občine Lukovica na svoji 17. seji, dne 27.9.2001, sprejel naslednji
SKLEP
O PREDLOGU KANDIDATOV ZA ČLANE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Občinski svet Občine Lukovica predlaga naslednje kandidate za člane okrajne volilne
komisije 4. volilne enote 10. volilnega okraja:
- g. Danilo Kastelic, roj. 1. 5. 1956, stan. Prevoje pri Šentvidu 134
- ga. Marija Juteršek, roj. 20. 12. 1959, stan. Trnjava 34
- ga. Marija Vodušek, roj. 2. 2. 1942, stan. Sp. Prapreče 8
- g. Matija Kveder, roj. 26. 12. 1964, stan. Prevoje pri Šentvidu 10
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 6/17/01
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 27.9.2001
___________________________________________________________________________
Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/97), 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Očine Lukovica,
št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 17. seji, dne 27.9.2001 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA
ROKOVNJAČ
Za člana uredniškega odbora javnega glasila Rokovnjač se imenuje Danilo Kastelic, stan.
Prevoje 134, 1225 Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/17/01
Datum: 27.9.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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