URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 11. 6. 2004, ŠT. 5, LETO X
CENA 80,00 SIT

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) ter 7. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, štev. 1/01) je župan Občine Lukovica, dne 11. 6. 2004, sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA ŠIRITVE POKOPALIŠČA ŠENTVID PRI LUKOVICI
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Obstoječe pokopališče Šentvid s svojimi prostorskimi kapacitetami pokriva celotno območje krajevne
skupnosti Prevoje-Šentvid, ki vključuje naselja: Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici, Imovica, Vrba in
Prevalje.
Trend gibanja števila prebivalstva na območju navedene krajevne skupnosti v zadnjih treh desetletjih
izkazuje konstantno naraščanje, tudi projekcija prebivalstva do leta 2021 kaže na močnejši porast
prebivalstva predvsem zaradi pričakovanega doseljevanja. Obstoječa naselja bodo pridobivala na značaju
spalnih naselij, povečevala pa se bo potreba po kvartarnih dejavnostih.
Kapaciteta obstoječega pokopališča je trenutno že zapolnjena, tako da je potreba po njegovi širitvi nujna.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03) opredeljuje celotno predmetno
območje kot območje namenjeno pokopališki dejavnosti z oznako P (pokopališče). Kot način urejanja
območja je predvidena izdelava ureditvenega oz. lokacijskega načrta.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03)

2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta

Predmet lokacijskega načrta je širitev pokopališča Šentvid pri Lukovici na zemljišču pac. št. 822, k.o.
Lukovica. Z njim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kot ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta bodo tudi priporočila in smernice, pridobljene na
prostorski konferenci.
Osnovno izhodišče za pripravo lokacijskega načrta so Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin
družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 1990, oboje za območje občine Lukovica,
dopolnitev 1996, 1999, projektna naloga pripravljavca lokacijskega načrta in smernice pristojnih nosilcev
urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave lokacijskega načrta.
3. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Območje obravnave predstavlja teraso, ki se razprostira severno od naselja Šentvid pri Lukovici, na levi
strani regionalne ceste Ljubljana – Celje (RII 447) in se rahlo dviguje proti zaselku Brdo pri Lukovici. Na
zahodni strani je omejeno z lokalno cesto št. 235 010, ki pelje proti mrliški vežici in do Brda ter naprej v
Zlato Polje in kamniško občino. Lega je izrazito vedutno izpostavljena, zato zahteva poglobljen pristop k
določanju usmeritev za arhitektonsko in krajinsko oblikovanje.
Ureditveno območje, ki meri ca. 5700 m2 in je namenjeno gradnji pokopališča za klasični in žarni pokop, je
nepozidano, katastrsko njiva in meji na poselitveno območje naselja Šentvid.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi lokacijskega načrta
Pristojni nosilci urejanja prostora so:











Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Izpostava Domžale,
Ljubljanska 36, 1230 Domžale
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava
Ljubljana, Kardeljeva pl. 26, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
Elektro Ljubljana, Pe Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Lubljana
Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Lukovica, ki po sprejemu programa priprave pozove pristojne
nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve.
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo v skladu
z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nima, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja
ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.

Naročnik lokacijskega načrta je Občina Lukovica.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane
strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja,
varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
V postopku sprejemanja so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine
Lukovica, dopolnitev 1999 – 2. krog.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za izdelavo lokacijskega načrta območja širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici se za pridobitev
strokovnih rešitev določi en načrtovalec.
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje
pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi
objektov – ZGO-1 (Ur. list RS, št. 110/02).
7. Pridobitev geodetskih podlag
Pripravljavec naroči izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja pri geodetskem podjetju.
8. Rok za pripravo lokacijskega načrta














Izbrani načrtovalec po pooblastilu Občine Lukovica pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev
urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, ki jih podajo v 30 dneh po prejemu vloge.
Naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag.
Načrtovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Župan skliče drugo prostorsko konferenci najmanj 14 pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta.
Občinski svet s sklepom javno razgrne predlog lokacijskega načrta. Javna obravnava se izvede v
času trajanja javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani
lastniki na obravnavanem območju.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta. Občina Lukovica v času javne razgrnitve in javne
obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in načrtovalcem preuči pripombe in predloge. Načrtovalec
pripravi predlog stališč v roku 10 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov.
Župan potrdi stališča do pripomb.
Po javni razgrnitvi in sprejetju stališč do pripomb bo načrtovalec v roku 30 dni dopolnil predlog
lokacijskega načrta v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne
obravnave.
Načrtovalec bo po pooblastilu Občine Lukovica dopolnjen predlog posredoval pristojnim nosilcem
urejanja prostora ter jih pozval, da v 30 dneh podajo mnenje.
Župan posreduje dopolnjen predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu v sprejem.
Po sprejetju se odlok objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Načrtovalec pripravi končne elaborate po objavi odloka v uradnem vestniku.

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotovi naročnik.
10. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po
objavi.
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