URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 26. 5. 2004, ŠT. 4, LETO X
CENA 400,00 SIT
Na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02) ter 22. in 24. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
O PRENEHANJU MANDATA ČLANOMA OBČINSKEGA SVETA IN POTRDITVI MANDATA
NOVIMA ČLANOMA OBČINSKEGA SVETA
1.

Občinski svet Občine Lukovica ugotavlja, da članoma občinskega sveta Jani
Strehar in Matiji Bogdanu Cerarju (NL GČ) preneha mandat zaradi odstopa. Mandat
preneha z dnem 24. 5. 2004.

2.

Občinski svet potrjuje mandat novima članoma občinskega sveta Občine Lukovica
Matjažu Markovšku (NL GČ), roj. 14. 9. 1966, stan Zg. Loke 20, 1223 Blagovica in
Branetu Močniku (NL ČG), roj. 23. 1. 1943, stan. Krašnja 10, 1225 Lukovica. Mandat
se obema članoma potrdi za preostanek dobe občinskega sveta.

3.

Za novega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje
Matjaž Markovšek, stan. Zg. Loke 20, 1223 Blagovica (NL ČG).

4.

Za novega člana Odbora za družbene in društvene dejavnosti se imenuje Matjaž
Markovšek, stan. Zg. Loke 20, 1223 Blagovica (NL ČG).

5.

Za novega člana Odbora za razvojne programe in regionalni razvoj se imenuje
Brane Močnik, stan. Krašnja 10, 1225 Lukovica (NL ČG).

6.

Za novega člana Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve se imenuje
Brane Močnik, stan. Krašnja 10, 1225 Lukovica (NL ČG).

7.

Mandat novih članov velja do izteka mandata občinskega sveta.

8.

Občinski svet nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da
ponovno izvede postopek predlaganja novega člana Odbora za finance in
predsednikov Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter Odbora za razvojne
programe in regionalni razvoj.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur.
list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01)
je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2004
Občinski svet Občine Lukovica sprejme letni program športa v Občini Lukovica za leto 2004.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 4/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 13. seji dne 24. 5. 2004, sprejel naslednji

LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2004
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2004 so sredstva za šport razporejena po naslednjih vsebinah oziroma
ekonomskih namenih:
1. sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
2. sredstva za Zavod za šport in rekreacijo Domžale
3. sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in objektov
4. sredstva namenjena za pospeševanje športa.

Opis vsebin ter obseg financiranja posameznih programov
1. Sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
Po vsebini so to programi, ki se izvajajo v društvih, in sicer:
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I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok s programi:
- zlati sonček,
- ciciban planinec (planinska šola) in taborništvo
- drugi 60 urni programi)
V te programe so vključeni otroci do 6. leta starosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- zlati sonček
- program Krpan
- drugi 80-urni programi
V te programe so vključeni otroci od 6 do 15 leta starosti.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15 leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati vrstnikov v
mednarodnem merilu.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine (80-urni programi)
Financira se dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe
športa.
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
II. KAKOVOSTNI ŠPORT
III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2004 namenijo sredstva v znesku 2.800.000,00 SIT. V ta sredstva so
vključena tudi sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu, za izobraževanje in usposabljanje
strokovnih kadrov v društvih in za delovanje društev.
Razdelitev sredstev po vsebinah nacionalnega programa športa:
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Vsebine športnih programov
1. Programi športnih društev
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Interesna športna vzgoja mladine
1.5. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.6. Kakovostni šport
1.7. Športna rekreacija
2. Razvojno strokovne naloge v društvu
2.1. Materialni stroški društev
2.2. Prireditve društev
SKUPAJ

Sredstva
2.490.800,00
142.000,00
870.000,00
378.000,00
196.800,00
904.000,00
309.200,00
118.000,00
191.200,00
2.800.000,00

Opomba: razdelitev sredstev za programe športnih društev je planirana glede na lanskoletno
realizacijo, dejanski obseg sredstev bo odvisen od vsebin programov, ki se izvajajo v društvih in jih
bodo društva prijavila na podlagi javnega razpisa. Sredstva za sofinanciranje programov športa in
rekreacije, ki se izvajajo v društvih, se razdelijo v celoti.
2. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale kot javno službo koordinira programe, ki se izvajajo v vrtcih in
šolah UE Domžale. V okviru programov, ki jih koordinira in vodi Zavod, se sofinancirajo naslednji
programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Program Zlati sonček se izvaja v vrtcu Medo. V program je vključenih okoli 30 otrok;
sofinancira se propagandno gradivo
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V OŠ Janka Kersnika Brdo se izvajajo naslednji programi:
- program »Zlati sonček« od 1. do 3. razreda devetletke; sofinancira se
propagandno gradivo
- program »Krpan« od 4. do 6. razreda devetletke; sofinancira se
propagandno gradivo
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka
Kersnika v 5 športnih panogah
- organizacija šolskih športnih tekmovanj na nivoju »OŠ Domžalske regije« in
»Področnem nivoju«; sofinancirajo se stroški izvedbe tekmovanj in priznanj ter
prevozi in prehrana
- koordinacija izvajanja programov interesne športne vzgoje.
Za vsebine iz te točke se v letu 2004 namenijo sredstva v višini 1.600.000,00 SIT. Sredstva se
izvajalcu teh programov nakazujejo na podlagi pogodbe in izstavljenih zahtevkov ter poročil s strani
izvajalca Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
Razdelitev teh sredstev po vsebinah nacionalnega programa:
Programske vsebine

Sredstva

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

13.260,00

- program »Zlati sonček«

13.260,00

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- program »Zlati sonček«

1.376.086,00
30.056,00
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- program »Naučimo se plavati«

0

- program »Krpan«

17.017,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

832.000,00

- športna tekmovanja – osnovni nivo

166.130,00

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

255.333,00

- priznanja v šolskem športu

75.550,00

3. Koordinacija in vodenje programov

210.654,00

SKUPAJ

1.600.000,00

3. Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov v občini Lukovica. Za ta
namen je v proračunu namenjenih 1.000.000,00 SIT.
4. Sredstva, namenjena za pospeševanje športa
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev, ki jih ni bilo mogoče v naprej
načrtovati in niso predmet javnega razpisa.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 4/13/04
Datum: 24. 5. 2004

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02), 8/03), Programa
priprave ureditvenega načrta območja PŠ 04 Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
12/02) ter 7. in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski
svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE PREDLOGA ODLOKA O LOKACIJSKEM (UREDITVENEM) NAČRTU OBMOČJA PŠ
04 ŠENTVID PRI LUKOVICI
Občinski svet Občine Lukovica sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave predloga Odloka o lokacijskem (ureditvenem) načrtu območja PŠ 04 Šentvid
pri Lukovici.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 5/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi določil Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vransko – Blagovica (Ur. list
RS, št. 18/96) in Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentjakob – Blagovica (Ur. list
RS, št. 46/96) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski
svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O GRADNJI AVTOCESTE IN GI - 10
1.

Občinski svet Občine Lukovica sprejme predloženo informacijo o gradnji avtoceste
in GI – 10.

2.

Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da na naslednji seji občinskega
sveta poročata o realizaciji vseh sklepov občinskega sveta glede gradnje avtoceste
in GI – 10 ter o realizaciji nalog iz sprejete informacije.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 6/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 23. in 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04), Zakona o
prekrških (Ur. list RS , št. 25/83 in ostali ter Ur. list RS, št. 10/91 in ostali) ter 16. člena statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24.
5. 2004, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o turistični taksi v Občini Lukovica v
predloženem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 7/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 23. in 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) Zakona o
prekrških (Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/85, 5/90 in Ur. list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96,
35/97, 85/95, 73/98, in 31/00) ter 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel naslednji

ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI LUKOVICA
1. člen
S tem Odlokom se določa višina turistične takse v Občini Lukovica, ki jo plačujejo turisti za vsako
prenočevanje v nastanitvenih objektih na območju Občine Lukovica.
2. člen
Turistična taksa je prihodek občine. Uporablja se izključno za namene, določene z Zakonom.
Višina turistične takse na območju Občine Lukovica znaša 10 točk. Znesek turistične takse se izračuna
tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke v skladu s 3. odst. 26. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma usklajuje Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje,
ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine
Lukovica hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
4. člen
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Osebe iz 3. člena tega Odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun Občine Lukovica.
Osebe iz 3. člena tega Odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti Občini
Lukovica in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število
prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
5. člen
Osebe iz 3. člena tega Odloka so pristojnemu organu občine in pristojnemu davčnemu organu dolžne
omogočiti nadzor ter dajati na vpogled evidence, ki so jih dolžni voditi v skladu z 31. členom Zakona o
spodbujanju razvoja turizma.
6. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta Odlok ne ureja, se uporablja zakon neposredno.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega Odloka opravljajo poleg pristojnega davčnega organa tudi pristojni
občinski inšpekcijski organ.
8. člen
Z denarno kaznijo 150. 000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki daje v najem sobe:




če ne pobira turistične takse, kot to predvideva 3. člen odloka,
če ne predloži mesečnega poročila o plačani turistični taksi Občini Lukovica ter pristojnemu
davčnemu organu kot to predvideva 2. odst. 4. člena odloka,
če ne odvaja oziroma ne nakazuje pobrane turistične takse, kot to predvideva 1. odst. 4. člena
odloka

Prav tako se za navede prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe in fizična oseba z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če ne vodi ustreznih evidenc, kot to
predvideva 5. člen odloka in za navedeni prekršek se z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba.
Denarne kazni, pobrane na podlagi določil tega Odloka, so prihodek občinskega proračuna.

9. člen
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Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 7/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 3. člena Odloka o prazniku Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/98) in 16.
člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica
na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE LUKOVICA IN O PRIZNANJIH ŽUPANA OBČINE
LUKOVICA
9.

Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o priznanjih Občine Lukovica
in o priznanjih župana Občine Lukovica sprejme po skrajšanem postopku.

10.

Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine
Lukovica v predloženem besedilu, vključno s sprejetimi pripombami.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 3. člena Odloka o prazniku Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/98) in 16.
člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet občine
Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004 sprejel

ODLOK
O PRIZNANJIH OBČINE LUKOVICA IN O PRIZNANJIH ŽUPANA OBČINE LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine Lukovica in podeljevanje priznanj župana ter se
določajo pogoji, način podeljevanja, njihova oblika ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij,
zavodov, društev,združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in
imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno izobraževalnem , športnem, naravovarstvenem področju in drugih področjih.
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3. člen
Priznanja Občine Lukovica so:
 Častni občan Občine Lukovica in
 Plaketa Občine Lukovica.
Priznanja občine se podeljujejo ob občinskem prazniku v letu 2004, 2005 in potem vsaki 2 leti.
Sredstva za priznanja Občine Lukovica se zagotovijo v občinskem proračunu.

4. člen
O podelitvi priznanj Občine Lukovica odloča občinski svet s sklepom na predlog pristojnega odbora ( v
nadaljnjem besedilu : odbor).
Odbor sestavlja šest članov, ki jih imenuje občinski svet.
5.

člen

Priznanja župana Občine Lukovica so:
- Spominska plaketa z grbom Občine Lukovica,
- Spominska medalja z likom Janka Kersnika, ki je lahko zlata, srebrna ali bronasta,
- Županova pohvala.
Priznanja župan podeljuje na podlagi svoje odločitve.
Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega prejema kateregakoli drugega priznanja občine.
6. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinska uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:






zaporedno številko vpisa,
vrsta priznanja,
podatke o predlagatelju,
podatke o prejemniku,
številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
oz. sklep župana za županova priznanja
 kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
 kraj in datum vročitve priznanja,

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
Častni občan Občine Lukovica
7. člen
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Priznanje častni občan Občine Lukovice se lahko podeli največ enemu posamezniku za izredno
pomembne trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno
izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in humanitarnem področju, ki je s svojim delovanjem
izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Lukovice.
Priznanje častni občan Občine Lukovice se lahko podeli tudi osebi, ki ni občan Občine Lukovica.
Priznanje častni občan Občine Lukovica obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je
besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in umetniško delo – veliki relief Janka Kersnika v
bronu.
Plaketa Občine Lukovica
8. člen
Plaketa Občine Lukovica se podeljuje posameznikom, skupinam občanov in vsem pravnim osebam
oziroma organizacijam za izjemne uspehe in dosežke na vseh področjih družbenega življenja in dela,
ki prispevajo k razvoju in ugledu občine Lukovica.
Vsaki dve leti se podeli največ pet plaket Občine Lukovica.
Plaketa Občine Lukovica obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je
plaketa podeljena in umetniško delo – mali relief Janka Kersnika v bronu.
Plaketa župana z grbom Občine Lukovica
9. člen
Plaketa župana z grbom Občine Lukovica se podeljuje skupinam občanov in pravnim osebam za
pomembne enkratne dosežke in požrtvovalna ter humana dejanja.
Odločitev o podelitvi teh priznanj sprejme župan in jih podeljuje ob posebnih priložnostih.
Število priznanj v letu ni omejeno.

Medalja župana Občine Lukovica
10. člen
Medalja župana Občine Lukovica obsega listino z obrazložitvijo priznanja in medaljo z likom Janka
Kersnika, ki je lahko zlata, srebrna ali bronasta.
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Bronasta medalja se podeljuje posamezniku za pomembne dosežke na vseh področjih družbenega
življenja in dela, srebrna medalja se podeljuje posamezniku za izjemne dosežke na vseh področjih
družbenega življenja in dela, zlata medalja se podeljuje posamezniku za vrhunske dosežke na vseh
področjih družbenega življenja in dela.
Županova pohvala
11. člen
Županova pohvala je priznanje, ki se podeljuje učencem osnovnih šol, dijakom in študentom za
izjemne dosežke na izobraževalnem, športnem, kulturnem in drugih področjih.
Priznanje obsega spominsko listino in knjižno nagrado.
Priznanja se praviloma podeljujejo ob zaključku šolskega leta.

III.POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
12. člen
Priznanji Občine Lukovica podeljuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.
Priznanja župana se podeljujejo brez razpisa.
13. člen
Razpis za podelitev priznanj se objavi v občinskem javnem glasilu, najkasneje 60 dni pred občinskim
praznikom.
Z razpisom se objavijo:





pogoji za podelitev priznanj,
podatki, ki ji mora vsebovati predlog,
kdo je lahko predlagatelj,
rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
14. člen

Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Lukovice so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva
ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more predlagati za priznanje.
15. člen
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Predlog za občinska priznanja mora vsebovati:






podatke o predlagatelju,
vrsto predlaganega priznanja občine,
podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
obrazložitev k predlogu,
dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
16. člen

Odbor predloge obravnava in oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu.
Odbor lahko v postopku:
 od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga,
 predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen,
 zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
17. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih na slavnostni
način izroča župan.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lukovica in o
priznanjih župana Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/98).
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/13/04
Datum: 24. 5. 2004

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi 66. in 210. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02), 16. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) in 81. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004,
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POVPREČNI CENI
STANOVANJ, POVPREČNIH STROŠKIH UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VREDNOSTI
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PLAČILU SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA PRIPRAVO IN
OPREMLJANJE STAVBENGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
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Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnih
zemljišč in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč v
Občini Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 9/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 66. in 210. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02), 16.člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) in 81. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 13. redni seji, dne
24.5.2004 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POVPREČNI CENI STANOVANJ, POVPREČNIH
STROŠKIH UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN
PLAČILU SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA PRIPRAVO IN OPREMLJANJE STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
1.člen
Spremeni se točka b 6. člena Odloka o povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja
stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/03) tako, da
se pri vrstah komunalnega voda za objekte in naprave kolektivne komunalne rabe:







pri fekalni kanalizaciji za besedno zvezo fekalna kanalizacija doda »ali mešani sistem«« in se
odstotek 12% nadomesti z odstotkom 32%;
pri javni razsvetljavi se odstotek 11% nadomesti z odstotkom 18%;
pri elektriki se odstotek 8% nadomesti z odstotkom 5%;
pri telefonu se odstotek 12% nadomesti z odstotkom 3%;
pri javnih parkiriščih se odstotek 1% nadomesti z odstotkom 5%;
pri igriščih – javne - zelene površine se odstotek 2% nadomesti z odstotkom 5%.

2.člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena tako, da se dolžina 60 m nadomesti z dolžino 100 m, dolžina 61 100 m pa z dolžino 101 – 200 m.
3.člen
Odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 9/13/04

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Datum: 24.5.2004

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 3. in 25. člena
Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02, 50/04), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 5/95, 7/97) in 8. in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PREDLOGA ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH
VODA V OBČINI LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda v Občini Lukovica v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno
obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 10/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji,
dne 24. 5. 2004, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI OBMOČJA PREDKUPNE PRAVICE OBČINE
LUKOVICA NA NEPREMIČNINAH V PRVI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema predlog Odloka o določitvi območja predkupne
pravice Občine Lukovica na nepremičninah v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno
obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 11/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA
PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 12/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na svoji 13. seji, dne 24. 5. 2004 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, pogoje in postopke za sofinanciranje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti v Občini Lukovica, ki so v javnem interesu in jih iz občinskega
proračuna sofinancira Občina Lukovica.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
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Predmet sofinanciranja so programi, ki obsegajo:
- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s katerimi prispevajo k realizaciji pravic
človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
- programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave
posameznikov in skupin,
- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
3. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so:
- Dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenov, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov Občine Lukovica, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,
- Organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
- Invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov
– občanov Občine Lukovica,
- Druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale,
varstva otrok in starejših občanov ter druge humanitarne programe.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani občani Občine
Lukovica,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto.
5. člen
Občina v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancira programe na
področju humanitarnih dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem po sprejemu proračuna, poteka po
naslednjem vrstnem redu:




občinska uprava pripravi predlog besedila javnega razpisa
javni razpis se objavi v občinskem glasilu Rokovnjač
pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira občinska uprava
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po preteku razpisnega roka občinska uprava pregleda predloge in naredi seznam vseh vlog po
predlagateljih in namenih
Odbor za družbene in društvene dejavnosti v sodelovanju z občinsko upravo prouči vse
predloge in poda predlog razdelitve sredstev
na podlagi predloga odbora za družbene in društvene dejavnosti direktor občinske uprave izda
odločbo o sofinanciranju humanitarnih programov in projektov
občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa
z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklene pogodba o sofinanciranju programov.
7. člen

Pravico do sofinanciranja imajo tisti izvajalci humanitarnih programov in projektov, ki so izbrani na
podlagi javnega razpisa.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa
- predmet razpisa
- pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kulturnih programov
- določitev obdobja za porabo sredstev
- razpisni rok
- način dostave predlogov
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom
- informacijo o razpisni dokumentaciji
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu.
9. člen
Izvajalci humanitarnih dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe. Izvajanje pogodbenih
obveznosti spremlja in preverja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo
finančna sredstva, že prejeta pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko
predpisanimi obrestmi.
10. člen
Izjemoma lahko župan sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi
brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo
mogoče v naprej načrtovati.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 12/13/04
Datum: 24. 5. 2004

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

MERILA IN KRITERIJI





redna dejavnost organizacije ali društva, ne glede na sedež društva (so registrirani za
opravljanje humanitarnih dejavnosti)
20 točk
- materialni stroški (glede na članstvo)
do 5 članov
5 točk
od 6 do 10 članov
10 točk
od 10 do 20 članov
15 točk
nad 20 članov
20 točk
Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Lukovica, se upošteva število članov, ki
so občani Občine Lukovica.
-

organizacija predavanja za člane društva (priznajo se 3 predavanja na leto)
5 točk/predavanje
organizacija predavanja za širše okolje (priznajo se 3 predavanja na leto)
10 točk/predavanje
strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija)
10 točk
obdaritev jubilantov
10 točk
novoletna obdaritev starostnikov in invalidov
10 točk
skrb za bolne in ostarele
10 točk
organiziranje prireditve v Občini Lukovica (prizna se 1 prireditev)
10 točk
izdaja glasila, biltena
10 točk
sedež organizacije je v Občini Lukovica
30 točk

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 12/13/04
Datum: 24. 5. 2004

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 41. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01)
in 11. člena Poslovnika Nadzornega Odbora Občine Lukovica je občinski svet Občine Lukovica na 13.
seji, dne 24. 5. 2004, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O LETNEM PROGRAMU NADZORA NADZORNEGA ODBORA V
LETU 2004
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o letnem programu nadzora Nadzornega
odbora v letu 2004, vključno z dopolnitvijo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 14/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02) 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01)
je občinski svet na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K ODTUJITVI NEPREMIČNINE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s prodajo nepremičnine – stanovanje št. 1, v
objektu Šentožbolt 6.
2. Občinski svet pooblašča župana Občine Lukovica, da sklene kupoprodajno pogodbo in
o višini kupnine in prodajnih pogojih obvesti občinski svet.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 15/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št.
12/96, 22/00, 64,01/101/01, 108/02, 34/03, 79/03) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 13. seji, dne 24. 5. 2004, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE ROJE
Občinski svet Občine Lukovica daje pozitivno mnenje h kandidaturi Marjance Bogataj, roj. 27.
6. 1955, stan. Cesta talcev 16, 1230 Domžale, za ravnatelja OŠ Roje.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 16/13/04
Datum: 24.5.2004

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

KAZALO 4/2004
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Uredniški odbor: Vinko Pirnat začasni odgovorni urednik
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tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 160 izvodov
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Lukovica 46, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel. & fax: 01 72-35-119
e-mail: matej.kotnik@lukovica.si
splet: http://www.lukovica.si
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