URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 1. marec 2002, ŠT. 1 LETO VIII
CENA 240 SIT

Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur. l. SRS, št. 38/81, 29/86, RS 15/91-I, 52/00), 2.
odstavka 29. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.RS 32/93, 1/96), 25. člena Zakona o
prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90; RS 10/91, 13/93, 66/93, 6/96,
35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01), 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28.2.2002,
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O VARSTVENIH PASOVIH VODNEGA VIRA ŽIROVŠE
IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE VODA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Žirovše in
ukrepih za zavarovanje voda v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/19/02
Datum: 28. 2. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur. l. SRS, št. 38/81, 29/86, RS 15/91-I, 52/00), 2.
odstavka 29. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.RS 32/93, 1/96), 25. člena Zakona o
prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90; RS 10/91, 13/93, 66/93, 6/96,
35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01)) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji dne 28. 2.
2002 sprejel
ODLOK
O VARSTVENIH PASOVIH VODNEGA VIRA ŽIROVŠE IN UKREPIH ZA
ZAVAROVANJE VODA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove vodnega vira Žirovše na območju občine Lukovica (v
nadaljevanju: varstveni pasovi).

Odlok določa tudi ukrepe za zavarovanje teh virov pitne vode pred onesnaženjem.
2. člen
Za vsak poseg v smislu posega v prostor v varstvenih pasovih morajo investitorji pridobiti
soglasja pristojnih organov in upravljavca vodovoda.
3. člen
Meje varstvenih pasov, ki so določene na podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav,
so opisane s parcelnimi številkami in grafično predstavljene na načrtu v merilu 1 : 5.000, ki je
priloga in sestavni del tega Odloka.
4. člen
Varstvena območja vodnih virov so razdeljena na:
−
−
−
−

najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja - Cona 0,
ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja - Cona 1,
širši varstveni pas s sanitarnim režimom - Cona 2,
vplivni varstveni pas z blagim režimom zavarovanja - Cona 3.
5. člen

Posamezne cone obsegajo:
Cona O:
K.o. Žirovše, parcelne številke 176-del (zajetje), 180-del (kontrolni jašek in preliv) ter 178
(rezervoar).
Cona 1:
K.o. Žirovše, parcelne številke 176, 172-del, 178-del, 174, 181, 182.
Cona 2:
K.o. Žirovše, parcelne številke 178-del, 179, 180.
6. člen
Samo v skladu z določili tega odloka je možno in dovoljeno na območjih znotraj varstvenih
pasov vodnih virov:
− graditi nove stanovanjske, gospodarske in industrijske objekte ter izvajati adaptacije,
opravljati gozdarsko in kmetijsko ali drugo gospodarsko dejavnost, graditi komunalne
naprave ter ponikalnice,
− urediti cestni promet, zlasti pa še promet z nafto, tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi
snovmi,
− graditi ceste,
− graditi kanalizacijo,
− priključiti se na javni vodovod,
− graditi skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi,
− uporabljati gnojila in zaščitna sredstva v kmetijstvu.
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Zaščitni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za nek zunanji varstveni pas, veljajo za vse
znotraj njega ležeče pasove.
III. UKREPI V NAJOŽJEM VARSTVENEM PASU (CONA 0)
7. člen
Najožji varstveni pas predstavlja cono z najstrožjim režimom varovanja s sledečimi splošnimi
določbami:
−
−
−
−
−
−

IV.

območje mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami;
lastnik vodovoda mora biti lastnik zemljišča;
kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za potrebe vodovoda;
ozemlje naj bo urejeno kot travnik;
uporaba kakršnihkoli gnojil je prepovedana;
dostop ima le pooblaščena oseba vodovoda in izjemoma ekipa za vzdrževanje vodovoda v
spremstvu pooblaščene osebe.
UKREPI V OŽJEM VARSTVENEM
ZAVAROVANJA (CONA 1)

PASU

S

STROGIM

REŽIMOM

8. člen
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano
1. izvajati kakršnakoli zemeljska dela: prepovedano je graditi objekte, nove ceste (tudi
gozdne ceste ali kolovoze), izkopavati material ali izvajati agromelioracije (izravnavati
zemljišče, izkopavati kamenje ipd.)
2. uporabljati gnojila in zaščitna sredstva: zemljišča je prepovedano gnojiti tako z organskimi
kot z umetnimi gnojili, prepovedana so vsa zaščitna sredstva (zatiranje plevela, zaščita
pred sadnimi škodljivci, zatiranje podlubnikov ipd.)
3. deponirati material: prepovedano je tudi začasno deponiranje peska, zemlje, kakršnihkoli
odpadkov ali drugega materiala ali izdelkov, ne glede na to ali vsebujejo nevarne snovi ali
ne
Izjemoma je v ožjem varstvenem pasu dovoljeno s soglasjem upravljavca in lastnika
vodovoda vzdrževati obstoječe poti in graditi gozdne vlake, pri čemer ne sme biti takih
posegov v zemljišče, da bi prišlo do kaljenja vode.
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V.

UKREPI V ŠIRŠEM VARSTVENEM PASU S SANITARNIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA (CONA 2)
9. člen

V širšem varstvenem pasu je prepovedano
1. graditi:
− objekte, v katerih se skupno skladišči več kot 5 m3 nevarnih snovi (vključno s
cisternami za kurilno olje, naftnimi derivati ipd.)
− čistilne naprave odpadnih voda pri katerih je več kot polovica obremenitve iz objektov
izven širšega varstvenega pasu,
− objekte, ki vplivajo na izdatnost vodnih virov,
− odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in drugih odpadkov in začasna skladišča
posebnih ali nevarnih odpadkov,
− stanovanjske objekte brez vodotesne kanalizacije ali lastne čistilne naprave,
− nova pokopališča.
2. izvajati:
− povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov drugih uporabnikov,
− spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se s tem povečuje nevarnost za
vodni vir,
− odvzem podtalnice za nove uporabnike, razen javnega vodovoda,
− izkopavati kamenje v peskokopih, gramoznicah in kamnolomih.
V širšem varstvenem pasu je dovoljeno
1. graditi:
− stanovanjske objekte pod pogojem, da so priključeni na vodotesno kanalizacijo ali
imajo lastno čistilno napravo
− športno-rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti, pod pogojem, da
so ti objekti priključeni na vodotesno kanalizacijo ali imajo lastno čistilno napravo.
V širšem varstvenem pasu je obvezno
− za vse stanovanjske ali poslovne objekte graditi vodotesno kanalizacijo ali lastne čistilne
naprave
− graditi utrjene neprepustne manipulacijske površine z odvodom meteornih vod v
kanalizacijo, izjemoma preko lovilcev olj v ponikovalnico,
− vsako leto opraviti analize založenosti tal z rastlinskimi hranili in izdelati gnojilni načrt v
skladu s katerim se opravlja gnojenje tal
Čistilne naprave za odpadno vodo, ki imajo izpust v ponikalnico, morajo ne glede na dejansko
velikost zagotavljati čiščenje do stopnje, kot je predpisano za izpuste iz naprav velikosti nad
100.000 PE po Uredbi o emisijah snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Ur. l. RS 35/96, 90/98, 31/01, 62/01).
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VI.

UKREPI V VPLIVNEM VARSTVENEM PASU Z BLAGIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA (CONA 3)
10. člen

V vplivnem varstvenem pasu je prepovedano
1. graditi:
− ponikalnice za odpadno vodo brez čiščenja,
− skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih ter škodljivih snovi večja od 200
m3,
− odlagališča vseh vrst odpadkov,
− čistilne naprave s ponikanjem prečiščene vode, če več kot polovica obremenitve
prihaja iz območja izven varstvenega pasu
− nove vodnjake.
V vplivnem varstvenem pasu je dovoljeno
1. graditi:
− skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih ter škodljivih snovi do 200 m3 v
zaključeni tehnološki celoti in do 25 m3 za posamezne rezervoarje, z II. stopnjo zaščite
in železobetonskimi nepropustnimi lovilnimi bazeni,
− ponikalnice za čisto meteorno vode (npr. s streh) in za meteorno vodo z utrjenih
površin, ki je speljana prek ustrezno dimenzioniranega lovilca olj,
− nove vodnjake, pod posebnimi pogoji, če ne vplivajo na kvaliteto in količino vode v
zaščitenem vodnem viru.
V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:
− odpadne komunalne in tehnološke odpadne vode odvajati v javno kanalizacijo,
− organizirati gradbišča tako, da je onemogočeno onesnaženje podtalnice,
− sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi.
11. člen
V primeru, da posamezna parcela leži na območju različnih vplivnih varstvenih pasovih z
različnim režimom varovanja, zanjo velja strožji režim varovanja.
VII. POSEBNI UKREPI
12. člen
Za vse posege v varstvene pasove, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti na investicijski program oceno
vpliva predvidenega posega na vodni vir, ki jo izdela pravna oseba, pooblaščena za izdelavo
poročil o vplivih na okolje.
13. člen
Lastnik vodovoda mora v roku 1 leta po sprejetju tega odloka odkupiti in ograditi najožji
varstveni pas - Cono 0 vodnega vira.
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O režimu upravljanja z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih obvesti njihove lastnike
upravljavec vodovoda v treh mesecih od sprejetja odloka.
14. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki gospodarijo z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih
morajo enkrat letno na zahtevo občine posredovati občini Lukovica podatke o vrstah in
količinah gnojil in kemičnih pripravkih, ki jih uporabljajo na površinah varstvenih pasov
vodnih virov.
Upravljavec vodovoda se zaveže za plačilo vsakoletne odškodnine zaradi omejene rabe
zemljišča oziroma za ovirano kmetovanje prizadetim lastnikom kmetijskih zemljišč.
15. člen
Upravljavec vodovoda je dolžan na zajetju opravljati monitoring v skladu s Pravilnikom o
zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00) in njen vodostaj.
Poročilo o ugotovljenem stanju je dolžan enkrat letno posredovati občinski upravi.
V kolikor se ob posameznih meritvah ugotovi, da onesnaženje presega dovoljeno mejo, je
upravljavec vodovoda o tem dolžan takoj obvestiti pristojne občinske organe in pristojno
inšpekcijo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14. in 15.
členom tega odloka.
Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, se kaznuje s kaznijo 300.000
SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa s kaznijo 50.000 SIT.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcija Občine Lukovica.
18. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini
Domžale in ukrepih za zavarovanje voda v delu, ki se nanaša na zajetje Žirovše (Ur. vestnik
občine Domžale, št. 20/88, 6/92 in 18/93).
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19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 3/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
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 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Razvojni program Občine Lukovica v predloženem
besedilu.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 4/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99),
Pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Ur. list
RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01), Pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur. list RS, št. 52/00), Navodila o minimalni
vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega
razvojnega programa (Ur. list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01), Uredbe o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo te merila (Ur. list
RS, št. 59/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je
občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SKUPNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBMOČJE OBČIN
DOMŽALE, KAMNIK, KOMENDA, LUKOVICA, MORAVČE, MENGEŠ, TRZIN IN
VODICE
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Skupni razvojni program za območje občin Domžale,
Kamnik, Komenda, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin in Vodice v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/19/02
Datum: 28. 2. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

7

Na podlagi 37. člena 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. 1/2001) je občinski svet Občine Lukovica
na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE
IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKOV UREDITVENIH NAČRTOV B1 IN B2
BLAGOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in javne obravnave osnutkov ureditvenih načrtov B1 in B2 Blagovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 6/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 37. člena 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. 1/2001) je občinski svet Občine Lukovica
na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU OSNUTKA ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1
LUKOVICA CENTER
1. Občinski svet sprejme osnutek odloka o UN območja L1 Lukovica center v prvi
obravnavi.
2. Občinski svet osnutek odloka skupaj z osnutkom grafičnega dela ureditvenega načrta
območja L1 Lukovica center posreduje v 30 – dnevno javno razgrnitev in javno
obravnavo.
3. Dokumentacija bo javno razgrnjena v 1. nadstropju Občine Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, od 11. 3. 2002 do 11. 4. 2002.
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse
fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Lukovica ali
v knjigo pripomb na mestu razgrnitve.
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, 9. 4.2002, ob 19.00 uri v
Kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/19/02
Datum: 28. 2. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/2001) je
občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O FINANČNEM PRISPEVKU DRUŽINAM OB ROJSTVU OTROK
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da občina družinam oziroma staršem na območju
Občine Lukovica za vsakega novorojenca prispeva finančna sredstva v višini 50.000,00
SIT neto.
2. Pogoj za pridobitev te pravice je stalno bivališče obeh staršev in novorojenca na območju
Občine Lukovica. Pravico do pridobitve finančnih sredstev iz tega naslova ima tudi mati z
otrokom, če imata oba stalno prebivališče na območju Občine Lukovica.
3. Sklep se uporablja od 1. 3. 2002 dalje.
4. Sklep o finančnem prispevku družinam z dne 18. 12. 1998 in 7. 12. 1999 se v celoti
razveljavi.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 8/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
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, 59/99, 70/00 in 100/00, 28/01 in
87/01), Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), Poslovnika
Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) je občinski
svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2002 IN
PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2002
-1. obravnava
Sprejme se predlog proračuna Občine Lukovica za leto 2002 in predlog Odloka o proračunu
Občine Lukovica za leto 2002 v prvi obravnavi ter se posreduje v štirinajstdnevno obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/19/02
Datum: 28. 2. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

9

Na podlagi 15. člena Zakona o rudarstvu (Ur. list RS, št. 56/99) in 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je občinski svet Občine Lukovica na 19.
seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K MNENJU ZA IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA
Občinski svet Občine Lukovica soglaša z mnenjem za izkoriščanje mineralne surovine v
kamnolomu Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 10/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je
občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA SPREMEMBO KATASTRSKE MEJE V NASELJU PRESERJE
1. Občinski svet soglaša s teritorialnim prestopom družine Gorjup iz Preserij pri Lukovici 11
k naselju Imenje oziroma v Občino Moravče.
2. Občinski svet soglaša tudi s spremembo katastrske meje v naselju Preserje pri Lukovici v
Občini Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 11/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 11. člena Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA ODTUJITEV NEPREMIČNIN
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z odtujitvijo dveh garsonjer v Stinici.
2. Občina Domžale je dolžna obvestiti občinski svet Občine Lukovica o višini kupnine.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/19/02
Datum: 28. 2. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99),
Pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Ur. list
RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01), Navodila o minimalni vsebini in metodologiji priprave ter
načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Ur. list RS, št. 52/00,
111/00 in 44/01), Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo te merila (Ur. list RS, št. 59/00), 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 19.
seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH REGIONALNEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA OBDOBJE
2002 – 2006
Občinski svet Občine Lukovica sprejme informacijo o aktivnostih Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 do 2006.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 13/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH PRI IZVAJANJU PROJEKTA
»PO POTEH DEDIŠČINE«
Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročilo o aktivnostih pri izvajanju projekta »Po
poteh dediščine«.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 13/19/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 28. 2. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/97, 5/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01), je občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 28. 2. 2002,
sprejel
SKLEP
O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE UREDNIŠKEGA ODBORA
JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA
1. Občinski svet ugotavlja, da 8.4.2002 poteče 4 – letni mandat članov uredniškega odbora
javnega glasila Rokovnjač.
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2. Občinski svet nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da do
naslednje seje izvede postopek imenovanja novega uredniškega odbora.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 14/19/02
Datum: 28. 2. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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