URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 20. 02. 2007, ŠT. 1, LETO 2007
CENA 1,30 EUR

Na podlagi 12. 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 na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI NOTARJEVE VILE, MAKLENOVEC 30, ZA KULTURNI
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o razglasitvi Notarjeve vile, Maklenovec 30, za kulturni
spomenik lokalnega pomena v predloženem besedilu, vključno s sprejeto pripombo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 12. 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) je Občinski svet Občine Lukovica na 3. seji, dne
19.02.2007 sprejel
ODLOK
o razglasitvi Notarjeve vile, Maklenovec 30 za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine: Lukovica pri Domžalah – Notarjeva
vila, Maklenovec 30 (EŠD 15083).
Notarjeva vila, Maklenovec 30 ima kot umetnostno arhitekturni in kulturno zgodovinski spomenik izjemen
pomen za občino Lukovica.

Notarjeva vila, Maklenovec 30 se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z namenom celovite
ohranitve kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot, njene izvirnosti, neokrnjenosti in varovanja
vedut na spomenik.
2. člen
Utemeljitev razglasitve Notarjeve vile, Maklenovec 30 za spomenik lokalnega pomena:
Nadstropna vila z dekorativno fasado in ohranjenimi interieri predstavlja edini primer v celoti ohranjene
predmestne vile v Lukovici. Na brežini pod Brdskim gradom jo je postavil brdski notar Janko Rahne, ki je
načrte za vilo leta 1899 naročil pri priznanemu ljubljanskemu arhitektu Ivanu Jagru (1871-1959). Jager je v
korespondenci z naročnikom obširno utemeljil svojo vizijo podeželske vile kot razkošnejšega primestnega
bivališča, žal pa zaradi previsokih stroškov njegov načrt ni bil dosledno realiziran. V vili je leta 1903 bival
slikar Ivan Grohar (1867-1911) in v tem času naslikal v njeni okolici več oljnih podob.
3. člen
Kulturni spomenik lokalnega pomena iz 1. člena obsega zemljišča s parcelno številko 48 in 50 del oboje
k.o. Lukovica.
Vplivno območje kulturnega spomenika obsega območje parcelnih številk 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3,
50 del, 58/5, 657/2, 875 del, 878 del in 879 vse k.o. Lukovica.
Meje kulturnega spomenika in vplivnega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1: 5000 (TTN5, Ljubljana S-10). Izvirnik načrta, ki je sestavni del odloka, hranijo Ministrstvo
Republike Slovenije za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
-

varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njene izvirnosti in
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

-

prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene in opremo, razen
vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno- varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije ( v nadaljnjem besedilu pristojni zavod);
prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z razporedi stavb in drevja, razen
vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim kulturno- varstvenim soglasjem pristojnega zavoda;
v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in
začasnega značaja vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s
predhodnim kulturno- varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.

-

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli
neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega
spomenika, je pa dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov v skladu z zazidalnim načrtom za
območje L8 Lukovica ter kulturno-varstvenimi pogoji in kulturno-varstvenim soglasjem pristojnega zavoda.
5. člen
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Zavarovano območje je namenjeno:
-

trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
prezentaciji kulturnih vrednot;
učno - demonstracijskemu delu;
znanstveno- raziskovalnemu delu.
6. člen

Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti kulturnega spomenika, za vsak poseg v spomenik ali v njegove
dele in zemljišče je potrebno predhodno pridobiti kulturno- varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda.
Dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog v zvezi z varstvom zavarovanja stavb in skrb za premično
dediščino opravlja lastnik v sodelovanju z Občino Lukovica, Stari trg 1, Lukovica.
7. člen
Pristojni organ Občine Lukovica 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.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN

Številka: 3/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19.02.2007

Na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb ( Ur. list SRS, št. 5/80, 42/86 in Ur. list
RS, št. 8/90, 66/93), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju ulic in stavb ( Ur. list SRS,
št. 11/80 in Ur. list RS, št. 58/92) ter 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) je občinski svet na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel
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SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA PODMILJ IN UČAK
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Podmilj in Učak v
predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80, 42/86
in Ur. list RS, št. 8/90, 66/93), 14. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij,
ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 11/80, Ur. list RS, št. 58/92) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 3. seji, dne 19.02.2007 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA PODMILJ IN
UČAK
1. člen
Zaradi zaokrožitve enotnega urbanega območja se del naselja Podmilj, ki je določen s prostorskim
okolišem številka 0049, priključi k naselju Učak s številko prostorskega okoliša 0044.
2. člen
Meja naselij Podmilj in Učak se spremeni tako, da se območje v obsegu parcelnih številk 61, 62, 63/1, 64,
65, 66/1, 66/4, 66/5, 67/5, 67/6, 67/7, 67/16, 67/17, 67/19 vse k.o. Šentožbolt, priključi k prostorskemu
okolišu 0044 Učak.
3. člen
Grafični prikaz nove meje je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in
je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni enoti Ljubljana,
Izpostavi Domžale.

4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna enota Ljubljana, Izpostava Domžale ter Republika
Slovenija, Upravna enota Domžale, sta dolžni izvesti spremembo na podlagi tega odloka v registru
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prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v roku enega meseca
po uveljavitvi tega odloka in prejemu vseh podatkov o spremembi.
5. člen
Stroški za zamenjavo tabel naselij bremenijo proračun Občine Lukovica, stroški zamenjave hišnih številk ter
ostali stroški v zvezi s preimenovanjem in preoštevilčenjem pa bremenijo lastnike stanovanjskih in drugih
objektov.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Številka: 4/3/07

ŽUPAN:

Datum: 19.02.2007

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUre P – 1 (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU OBVEZNE RAZLAGE 15. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
OBČINE LUKOVICA

Občinski svet Občine Lukovica sprejme obvezno razlago 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Lukovica v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 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 3. seji, dne 19.02.2007 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
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15. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA

Določbe v peti alinei prvega odstavka točke (1.2.) 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/04, 9/05) je šteti tako, da so za gradnjo stanovanjsko poslovnih objektov dovoljena odstopanja od določil odloka, tudi gradnje prostostoječih poslovnih stavb, pod
pogojem, da takšne rešitve ne povečujejo vplivov na okolje ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.
V primeru projektiranja objektov iz prvega odstavka obvezne razlage mora investitor pridobiti mnenje
občinske strokovne službe in soglasje lastnikov zemljišč in objektov, ki neposredno mejijo na gradbeno
parcelo, ki je predmet projektiranja.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19.02.2007

Na podlagi 3. odst. 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Roje (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 4/98, 7/00) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 1/01) je občinski svet na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET OŠ ROJE
Občinski svet Občine Lukovica kot predstavnika ustanovitelja Občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v
Svet OŠ Roje imenuje g. Franca Avblja, roj. 14. 10. 1955, stan. Sp. Prapreče 24, 1225 Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 19. a člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94, 17/97, 103/06) in 16. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU O POROČIL ORGANIZATORJEV VOLILNE KAMPANJE ZA ČLANE OBČINSKEGA
SVETA IN ŽUPANA
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Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročila organizatorjev volilne kampanje SLS, LDS, SDS, N.Si,
SD, Neodvisne liste za Črni graben, Neodvisne liste za boljši jutri ter Neodvisne liste Marjan Bizilj in skupina
volivcev za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006.
Občinski svet sprejema tudi poročilo organizatorja volilne kampanje za župana Mateja Kotnika.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU NAČINA FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI LUKOVICA

Občinski svet Občine Lukovica sprejema sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lukovica v
predloženem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi Sporazuma o uresničevanju lastninskih upravičenj do počitniških objektov in 16. člena statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na 3. seji, dne 19. 02. 2007, sprejel

SKLEP
O SOGLASJU K ODTUJITVI POČITNIŠKIH OBJEKTOV
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z odtujitvijo počitniških objektov:
-

Stinica , Capris 38 – P (apartma v izmeri 25,10 m2)
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-

Červar, Park Učka 4, št. 112 (apartma v izmeri 32,05 m2)
Novi Grad, Šaini , D14 (garsonjera v izmeri 24,90 m2)
Terme Čatež, počitniška hišica tip A, št. 137 (v izmeri 46,90 m2)

2. Občina Domžale je kot upravljalec počitniških objektov dolžna obveščati vse ostale Občine
solastnice o postopku prodaje.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na 3.
seji, dne 19. 02. 2007, sprejel
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se z dnem uveljavitve tega sklepa ukine status
zemljišča v splošni rabi pri zemljiščih s parc. št.: 847 - cesta, vl. št. S002, k.o. Rafolče; 684 –
pot, vl. št. S027, k.o. Lukovica; 1738/1 - pot, vl. št. S002 k.o. Zlato Polje; 757 - cesta, vl. št.
9002, k.o. Koreno in se prenesejo v last Občine Lukovica.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 11/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Na podlagi 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na 3.
seji, dne 19. 02. 2007, sprejel

SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI IN SKLENITVI MENJALNE POGODBE

1. Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi pri zemljiščih s parc. št.
641/5 – cesta, v izmeri 59,00 m2, 641/6 – cesta, v izmeri 27,00 m2, 641/7 – cesta v izmeri 111 m2,
vse vl. št. S002, k.o. Krašnja in se vknjiži lastninska pravica Občine Lukovica.
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2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s sklenitvijo menjalne pogodbe za zemljišča s parc. št.
641/5 – cesta, v izmeri 59,00 m2, 641/6 – cesta, v izmeri 27,00 m2, 641/7 – cesta v izmeri 111 m2,
vse vl. št. S002, k.o. Krašnja za zemljišča s parc. št. 494/9 – cesta, v izmeri 295,00 m2, 494/12 –
cesta, v izmeri 50,00 m2, vse vl. št. 403, k.o. Krašnja, v lasti Dragice in Andreja Škrbeta, Trnjava
29, Lukovica ter za zemljišči s parc. št. 492/2 – cesta, v izmeri 58,00 m2, 493/4 – cesta, v izmeri
125,00 m2, oboje vl. št. 63 k.o. Krašnja, v lasti Dragice Škrbe, Trnjava 29, Lukovica.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 12/3/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 19. 02. 2007

Občinski svet Občine Lukovica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01, 5/06) na 28. seji, dne 20.11.2006, Občinski svet Občine Moravče pa je na podlagi 17.
člena Statuta Občine Moravče (Ur. vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 7/98) na 3. seji, dne 31.01.2007
sprejel
ODLOK
o poimenovanju Gradiškega jezera
1. člen
S tem odlokom se poimenuje območje Gradiškega jezera.
2. člen
Gradiško jezero je zemljepisno ime za območje, ki se nahaja ob vznožju Gradiškega hriba in predstavlja
mokri zadrževalnik na potoku Drtijščica.

3. člen
Gradiško jezero leži med naseljem Gradišče pri Lukovici na severozahodu, naseljem Preserje pri Lukovici
na jugozahodu in naseljem Prikrnico na jugu. Jezero tako predstavlja zaokroženo geografsko območje, ki
obsega zemljiške parcele na območju občin Lukovica in Moravče.
4. člen
Zemljiške parcele Gradiškega jezera se nahajajo v katastrskih občinah Spodnje Koseze in Negastrn.
Območje Gradiškega jezera je razviden iz kartografskega dela za k.o. Spodnje Koseze in za k.o. Negastrn,
v merilu 1:2880.
5. člen

9

Osnovni namen jezera je zmanjšanje ogroženosti pred poplavami v srednjem in spodnjem toku Radomlje,
za občini Lukovica in Moravče pa pomeni tudi nove možnosti za razvoj turistične ponudbe ter rekreativnih in
športnih dejavnosti, ki se lahko dopolnjujejo z ostalo turistično ponudbo širše okolice. Območje je primeren
prostor za oddih in rekreacijo v naravi, ne samo za lokalno prebivalstvo temveč tudi za širši slovenski
prostor.
6. člen
Največja značilnost in kvaliteta tega prostora je razgiban relief, kjer strme površine prekriva gozd, na južnih
– položnejših pobočjih pa se pojavljajo travniki, ki jih členijo pasovi dreves, obmejki in porasle grape. Samo
dno doline je večinoma močvirnat teren z bujno močvirno vegetacijo, potok Drtijščica je obdan s pasovi
dreves.
7. člen
Biotska raznovrstnost območja in oddaljenost od urbanih središč dajeta možnost kvalitetne izrabe prostega
časa za rekreacijo v naravnem okolju in sprostitev prebivalcem bližnjih naselij in Ljubljane, ne glede na
njihovo starost.
8. člen
Kartografsko gradivo za območje Gradiškega jezera, ki je sestavni del tega odloka, je na vpogled pri
pristojnem organu Občine Lukovica oz. Moravče.
9. člen
Občina Lukovica je v postopku priprave odloka pridobila pozitivno mnenje k poimenovanju Gradiškega
jezera, št. 4/2006 z dne 11. 04. 2006, ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije, Komisija za standardizacijo
zemljepisnih imen Ljubljana.

10. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Register zemljepisnih imen je dolžna po uveljavitvi tega odloka
izvesti vse spremembe v registru zemljepisnih imen.
11. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejmeta v enakem besedilu Občinski svet Občine Lukovica in Občinski svet
Občine Moravče.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica:

Številka: 11/28/2006

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 20.11.2006
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OBČINA MORAVČE
OBČINSKI SVET

Župan Občine Moravče:

Številka: 013-0001/2007-13

Martin Rebolj, l.r.

Datum: 31.01.2007

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 7. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA (LOKACIJSKEGA) NAČRTA OBMOČJA L1 LUKOVICA
CENTER
I.

OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV UREDITVENEGA (LOKACIJSKEGA) NAČRTA
1. člen

(1.1.)

S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave sprememb in dopolnitev
ureditvenega (lokacijskega) načrta območja L1 Lukovica center (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve UN (LN)), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki
sodelujejo v postopku načrtovanja predvidenih sprememb prostorske ureditve, pripravljavci in
nosilci upravno-strokovnih aktivnosti, način pridobitve strokovnih podlag ter zagotovitev potrebnih
finančnih sredstev za izvedbo naloge.

(1.2.)

Občinski svet Občine Lukovica je na svoji 12. seji, dne 29.3.2004, sprejel Odlok o ureditvenem
načrtu območja L1 Lukovica center (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 3/04) ter na 21. seji, dne
3.10.2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica
center (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/05). Odlok je bil sprejet na podlagi določil sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št.
5/97, 4/03 in 6/04), ki v okviru urbanistične zasnove Lukovica, za ureditveno območje L1, kot način
urejanja določajo izdelavo ureditvenega načrta, kot osnovno namensko rabo in organizacijo
dejavnosti pa pretežno družbene dejavnosti in stanovanja. Poudarek je na prenovi dotrajanih in
oblikovno neprimernih obstoječih stavb ter njihovi funkcionalni prenovi z vnašanjem trgovskih,
storitvenih in poslovnih dejavnosti oz. dejavnosti splošnega družbenega pomena. Obstoječe stanje
bo dopolnjeno s stanovanjsko in poslovno-stanovanjsko dejavnostjo ter dejavnostmi splošnega
družbenega pomena. Predvideva se celostna ureditev prometnega omrežja in vzpostavitev
zadostnega števila parkirnih mest. Celotno območje bo primerno ozelenjeno, urejene pa bodo tudi
površine za pešce in kolesarje.

(1.3.)

Razlog za pripravo in dopolnitev UN (LN) je pridobitev spremenjenega izvedbenega akta, ki bo
omogočal gradnjo in prenovo objektov ter infrastrukturno opremljenost območja glede na želje
posameznih investitorjev ter zagotovil tudi manjše uskladitve že izvedenega stanja. Naročnik
sprememb in dopolnitev UN (LN) je Občina Lukovica.

(1.4.) Pravna podlaga sprememb in dopolnitev UN (LN) je
prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega
2/90) in Prostorskih sestavin Družbenega plana občine
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v veljavni zakonodaji, v Zakonu o urejanju
Prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana
1988 (Ur. vestnik občine Domžale, št. 9/86,
Domžale za obdobje 1986-1990 (Ur. vestnik

občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Ur.
vestnik občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04), Odloku o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica
center (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/04, 7/05) in izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je
potekala 13.02.2007 v prostorih Občine Lukovica. Skladno določilom 40. člena ZVO-1 je Občina z
vlogo št. 170/07 z dne 25.01.2007 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) o nameri priprave
sprememb in dopolnitev UN (LN). V kolikor bo z odločbo MOP naložilo Občini izvedbo CPVO, bo
okoljsko poročilo z revizijo izdelano do javne razgrnitve sprememb in dopolnitev UN (LN).
II.

PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA
(LOKACIJSKEGA) NAČRTA
2. člen

(2.1.)

Predmet izdelave sprememb in dopolnitev UN (LN) je spremenjen in dopolnjen občinski izvedbeni
prostorski akt, ki se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Lukovica pri Domžalah.

(2.2.)

Vsebina sprememb in dopolnitev UN (LN) je naslednja:
2.2.1.

Na zemljišču parc. št. 167/5, 167/19 in 167/23 oboje k.o. Lukovica se določi izgradnja
garažne hiše, delno vkopane, s cca 44 parkirnimi mesti, ki se bodo uporabljala tudi za
potrebe javnih parkirišč oz. za potrebe občinskega središča. Ureditveni načrt že v konceptu
določa, da je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih površin za potrebe dejavnosti
na funkcionalnih zemljiščih. Prav pri urejanju osrednjega trga v Lukovici pa se je pokazalo,
da je ta potreba bistveno večja od prostorskih možnosti, zato se ta problem lahko
dolgoročno reši le z izgradnjo parkirne hiše.

2.2.2.

Uskladitev spremembe namembnosti gospodarskega objekta v poslovni prostor in gradnje
prizidka ter opornega zidu (legalizacija) na zemljišču parc. št. 167/23, 167/5, 167/26,
167/27, 2/6 vse k.o. Lukovica, za kar je Upravna enota Domžale izdala gradbeno
dovoljenje, štev. 351-219/2006-25234 z dne 25.10.2006.

2.2.3.

Na podlagi ureditvenega načrta je podjetje Arhe d.o.o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana,
julija 2006 izdelalo projekt za izvedbo, št. 29/2006, za namen ureditve osrednjega trga v
Lukovici. S projektom se odpravlja pomanjkljivosti prometne urejenosti trga, ozke lokalne
ceste, stihijsko parkiranje, neurejene površine za pešce in kolesarje. Zaradi obstoječih
lastniških razmerij, zahtev lastnikov zemljišč in objektov, ki mejijo na javno površino trga ter
zaradi boljših funkcionalnih, estetskih in prostorskih rešitev PZI nekoliko odstopa od UN,
vendar v osnovi sledi njegovim osnovnim usmeritvam: dvosmerna kolesarska steza, z
malenkostno manjšo širino, enosmerni krožni promet z enostranskim poševnim
parkiranjem z namenom omejevanja hitrosti vožnje; ureditev osrednjega trga v smeri
njegove vzdolžne osi. Bistvena sprememba je pri zasnovi parkirišč v južnem delu
osrednjega trga (FeC3), kjer se parkirišča iz južnega dela funkcionalne enote FeC3
prestavijo v severni del funkcionalne enote FeC3, in sicer za vzdolžno parkiranje. Temu
primerno se spremeni zasnova pešpoti oz. pločnika. Širina vozišča je skladna UN. Osrednji
tlakovan plato se v severnem delu trga nadaljuje s stopnicami in predstavlja nekakšen
zaključek trga. Ker večji del območja predstavlja nepremično naselbinsko dediščino –
Trško jedro, EŠD 12693, je na navedeni PZI investitor pridobil kulturno-varstveno soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

2.2.4.

Obstoječa prometna zasnova v središču naselja Lukovica ne omogoča funkcionalnih
prometnih povezav z državno cesto in preko nje z avtocesto. Nekdanji izvoz na regionalno
cesto »pri Orehku« je bil zaprt z ureditvijo semaforiziranega križišča v neposredni bližini ob
izgradnji avtoceste. S tem je bil dostop omejen le na dve križišči: glavni uvoz v Lukovici in v
Šentvidu. Zaradi izboljšanja prometne dostopnosti naselja iz regionalne ceste RII 447 se
preuči možnost ponovne vzpostavitve dostopne cestne povezave po zemljišču parc. št.
681/2 in 681/3 oboje k.o. Lukovica ter nekdanje dostopne poti v južnem delu Kmetijske
zadruge Domžale po zemljišču parc. št. 363/4 del in 8/2 del oboje k.o. Lukovica.

2.2.5.

Na zemljišču parc. št. 10/1 in 10/3 oboje k.o. Lukovica, stoji stanovanjski objekt s
pripadajočimi pomožnimi objekti kot enota nepremične profane stavbne dediščine – Hiša
Lukovica 19 z EŠD 49020. Gre za zidano pritlično hišo z mansardo – furmanska gostilna z
ostrešjem na čop. Koncept UN sicer določa ustrezno prenovo kulturne dediščine znotraj
območja, vendar na drugi strani določa tudi odstranitev neprimernih stavb in pomožnih
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objektov. Ker je predmetna stavba že zelo dotrajana in ni nikakršnega interesa s strani
lastnikov niti potencialnih investitorjev iz ekonomskih razlogov (visoki stroški obnove
objekta), se predlaga nadomestna gradnja stanovanjskega objekta s soglasjem in pod
pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.
2.2.6.

Zemljišče parc. št. 169/1 k.o. Lukovica je sestavni del funkcionalne enote FeB1s3, kjer se
določa izgradnja stanovanjske stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 15 m x 9 m,
vertikalnega gabarita K+P+M ter funkcionalne enote FeB1pd1/1 in FeB1pd1/2, kjer se
določa izgradnja stavbe prepleta dejavnosti maksimalnih tlorisnih dimenzij (15m x 9m) +
(15m x 12m), vertikalnega gabarita (K)+P+1+M. V skladu z interesom lastnika zemljišča se
funkcionalna enota FeB1s3 nameni zelenim površinam, kar je skladno osnovnemu
konceptu ohranjanja obstoječih kvalitetnih zelenih površin znotraj območja, v funkcionalni
enoti FeB1pd1/1 in FeB1pd1/2 pa se preuči možnost dostopa do predvidenega objekta iz
regionalne ceste RII 447.

(2.3)

Za obravnavano območje se izdelajo strokovne rešitve sprememb prostorskih ureditev kot
strokovna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev UN (LN), pri čemer se osnovni koncept
veljavnega UN ne sme spreminjati.

III.

OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA (LOKACIJSKEGA) NAČRTA
3. člen

(3.1.)

Obravnavano območje je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Lukovica.
Območje se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Lukovica pri Domžalah in je na jugu
omejeno z regionalno cesto RII 447 Medlog-Žalec-Šempeter-Ločica-Trojane-Želodnik-Trzin, na
ostalih delih pa so obstoječe zazidane in zazidljive površine in v manjšem delu (na severu) gozdne
površine.

(3.2.)

Površina območja znaša približno 6,7 hektara. Vsa zemljišča se nahajajo v k.o. Lukovica. Meja
območja urejanja je razvidna iz grafičnega dela planskega akta in izvedbenega akta (UN).
Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega UN (LN), ki se spreminja in dopolnjuje,
tudi zemljišča izven območja UN (LN), ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne
infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja UN (LN).

IV.

NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI
UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA
(LOKACIJSKEGA) NAČRTA
4. člen

(4.1.)

Občina Lukovica je kot pripravljavec sprememb in dopolnitev UN (LN) sklicala in vodila prostorsko
konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco, ki je bila dne
13.02.2007, so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in
uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.

(4.2.

Po sprejemu programa priprave bo pripravljavec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v
skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice in strokovne
podlage za načrtovanje sprememb in dopolnitev UN (LN); hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja
prostora posredovan tudi osnutek programa priprave.

(4.2.1.)
(4.2.2.)

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000
Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
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(4.2.3.)
(4.2.4.)

Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., PE Ljubljana
okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale

(4.2.5.)

Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana

(4.2.6.)

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

(4.2.7.)

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj

(4.2.8.)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7,
4000 Kranj

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN (LN):
- župan občine
- občinski svet
- odbori OS
- krajevna skupnost Lukovica
- drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in
dopolnitev UN (LN) izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN (LN) so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta
odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne
institucije.
Na izdelan dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev UN (LN) pa morajo nosilci urejanja prostora v 30
dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec sprememb in dopolnitev UN (LN) upošteval smernice.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.

V.

VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIHGRADIV
5. člen

Spremembe in dopolnitve UN (LN) se izdelajo na podlagi izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv, in sicer:
-

povzetkov in usmeritev planskih aktov občine Lukovica,
temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski
načrt), po potrebi se izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem za potrebe načrtovanja
komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
strokovne rešitve prostorskih ureditev,
idejnih rešitev komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz)
območja, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora,
smernic in strokovnih podlag pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Kolikor se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev UN (LN) ugotovi, da je utemeljeno potrebno
izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
Za izdelavo strokovnih podlag poskrbi naročnik sprememb in dopolnitev UN (LN).
VI.

NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN GEODETSKEGA NAČRTA
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6. člen
(6.1.)

Strokovne rešitve sprememb prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pridobi naročnik.

(6.2.)

Za strokovne rešitve sprememb prostorskih ureditev se lahko izdelajo variantne rešitve.

(6.3.)

Za območje obravnave iz III. točke tega programa se uporabi že izdelan geodetski načrt, ki ga
naročnik po potrebi reambulira.

VII.

ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA (LOKACIJSKEGA)
NAČRTA
7. člen

S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:
(7.1.)

prva prostorska konferenca opravljena dne 13.02.2007

(7.2.)

sprejem programa priprave po opravljeni prostorski konferenci

(7.3.)

strokovne rešitve sprememb prostorskih ureditev 20 dni po sprejetju programa priprave

(7.4.)

pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 40 dni po sprejetju programa priprave

(7.5.)

obravnava predloga odloka (prva obravnava) na OS pred javno razgrnitvijo

(7.6.)

druga prostorska konferenca štirinajst dni pred javno razgrnitvijo

(7.7.)

30 dnevna javna razgrnitev sprememb in dopolnitev UN (LN) in osnutek programa opremljanja

(7.8.)

sprejem stališč do pripomb in predlogov 20 dni po zaključku javne razgrnitve

(7.9.)

izdelava dopolnjenega predloga 30 dni po zavzetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve

(7.10.)

program opremljanja - (naročnik oziroma pripravljavec) 40 dni po izdelavi dopolnjenega
predloga

(7.11.)

pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog 40 dni po izdelavi vi
dopolnjenega predloga

(7.12.)

obravnava in sprejem usklajenega dopolnjenega predloga (druga obravnava) na občinskem
svetu 30 dni po pridobitvi mnenj

(7.13.)

priprava in objava sprejetega dokumenta 30 dni po sprejemu

Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice,
prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in
javne obravnave.

VIII.

OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE UREDITVENEGA (LOKACIJSKEGA)
NAČRTA
8. člen

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev UN (LN), morebitne reambulacije geodetskega
načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja zagotovi naročnik.
IX.

DOLOČITEV OBJAVE
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9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Štev.: 307/07

Župan Občine Lukovica:

Datum: 23.02.2007

Matej Kotnik

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek) ter 7.
člena Statuta Občine Lukovica (Uradni Vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) sprejemam
PROGRAM PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA
NAČRTA OBMOČJA PŠ 04 ŠENTVID PRI LUKOVICI
I.

OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen

(1.1.)

S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta območja PŠ 04 Šentvid pri Lukovici (v nadaljevanju LN), postopek in roki
priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja
predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti, način
pridobitve strokovnih podlag ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.

(1.2.)

Občinski svet Občine Lukovica je na svoji 20. seji, dne 13. julija 2005, sprejel Odlok o o lokacijskem
načrtu območja PŠ 04 Šentvid pri Lukovici (Uradni Vestnik Občine Lukovica, št. 5/05). Odlok je bil
sprejet na podlagi določil sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Lukovica (Uradni Vestnik Občine Lukovica, št 5/97, 4/03 in 6/04), ki v okviru urbanistične zasnove
Prevoje – Šentvid, za ureditveno območje PŠ 04, kot način urejanja določajo izdelavo ureditvenega
načrta, kot osnovno namensko rabo in organizacijo dejavnosti pa razporeditev stanovanj,
družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter športa in rekreacije. Poudarek je na odstranitvi
dotrajanih in oblikovno neprimernih objektov ter vnosu stanovanjske, trgovske, gostinske in
poslovne dejavnosti, dejavnosti splošnega družbenega pomena ter športa in rekreacije s celostno
ureditvijo prometnega in infrastrukturnega omrežja.

(1.3.)

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev LN je v izkazanem interesu konkretnih investitorjev za
pozidavo oziroma sanacijo obravnavanega območja z namenom pridobitve spremenjenega
izvedbenega akta, ki bo, v okviru možnih strokovnih rešitev, omogočal gradnjo oziroma sanacijo
objektov ter infrastrukturno opremljenost območja skladno potrebam investitorjev.

(1.4.

Pravna podlaga sprememb in dopolnitev LN je v veljavni zakonodaji, v Zakonu o urejanju prostora
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 - popravek), Prostorskih sestavinah Dolgoročnega
plana občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 9/86, 2/90) in Prostorskih sestavinah Družbenega plana občine Domžale za obdobje
1986-1990 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica,
dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni Vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04), Odloku o
lokacijskem načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici (Uradni Vestnik Občine Lukovica, št. 5/05)
ter izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je potekala dne 13.02.2007 v prostorih Občine Lukovica.
Skladno z določilom 40. člena ZVO-1 je Občina z vlogo št. 227/07 z dne 02.02.2007 obvestila
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) o nameri priprave sprememb in dopolnitev LN. V kolikor bo z
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odločbo MOP Občini naložilo izvedbo CPVO, bo okoljsko poročilo z revizijo izdelano do javne
razgrnitve sprememb in dopolnitev LN.
II.

PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen

(2.1.) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev LN je spremenjen in dopolnjen občinski izvedbeni
prostorski akt, ki se nahaja znotraj naselja Šentvid pri Lukovici.
(2.2)

Vsebina sprememb in dopolnitev LN obsega ureditev oziroma sanacijo obstoječega stanja na
funkcionalnih enotah FeG-4 ter FeG-5, na katerih so v okviru obeh obstoječih stavb izvedene
nelegalne gradnje in dela, umestitev dodatnih objektov za potrebe razvoja kmetijske dejavnosti v
okviru funkcionalne enote FeF-4, pri čemer se določi tudi možnost povečanja obsega funkcionalne
enote FeF-4 z ukinitvijo predvidene stavbe na funkcionalni enoti FeF-SE3 ter njeno pripojitvijo k
funkcionalni enoti FeF-4 ter priprava prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo možna kvalitetna
umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje.

(2.3.)

S spremembami in dopolnitvami LN se osnovni koncept veljavnega LN ne sme spreminjati. Za
sanacijo obstoječega stanja na funkcionalnih enotah FeG-4 in FeG-5 se izdela detajlni geodetski
načrt in druge strokovne podlage.

III.

OBMOČJE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. člen

(3.1.)

Obravnavano območje je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Lukovica.
Območje leži v jugovzhodnem delu naselja Šentvid pri Lukovici. Na vzhodu, zahodu in severu je
omejeno z obstoječimi stavbnimi zemljišči, na jugu pa z najboljšimi kmetijskimi zemljišči. Na severu
sega do regionalne ceste, na zahodu pa do potoka Vrševnik.
Dejanska namenska raba obravnavanih površin so deloma zazidane površine, deloma travniki. Na
območju prevladuje stanovanjska gradnja s spremljajočimi družbenimi, trgovskimi in storitvenimi
dejavnostmi. V osrednjem delu območja se nahajajo gospodarski objekti predvideni za rušitev.

(3.2.)

Površina območja znaša približno 8,1 hektara. Vsa zemljišča se nahajajo v k.o. Prevoje. Meja
območja urejanja je razvidna iz grafičnega dela planskega akta in izvedbenega akta (LN).
Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega LN, ki se spreminja in dopolnjuje, tudi
zemljišča izven območja LN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture,
potrebnih za komunalno opremljanje območja LN.

IV.

NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI
UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI LN
4. člen

(4.1.)

Občina Lukovica je kot pripravljalec sprememb in dopolnitev LN sklicala in vodila prostorsko
konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco, ki je bila dne
13.02.2007, so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in
uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
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(4.2.)

Po sprejemu programa priprave bo pripravljalec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v
skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice in strokovne
podlage za načrtovanje sprememb in dopolnitev LN; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora
posredovan tudi program priprave.

(4.2.1.)

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

(4.2.2.)

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave,
oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana

(4.2.3.)

Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., PE
okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana

(4.2.4.)

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale

(4.2.5.)

Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana

(4.2.6.)

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

(4.2.7.)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000
Kranj

Ljubljana

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev LN:
-

župan občine,
občinski svet,
odbori OS,
Krajevna skupnost Prevoje
drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in
dopolnitev LN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev LN so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja
v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelan dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev LN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec sprememb in dopolnitev LN upošteval smernice. Zaradi
drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
V.

VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIHGRADIV
5. člen

Spremembe in dopolnitve LN se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv, in sicer:
-

povzetkov in usmeritev planskih aktov občine Lukovica,
temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski
načrt), po potrebi se za izdelavo LN izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem za potrebe
načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
detajlni geodetski načrt za funkcionalni enoti FeG-4 in FeG-5,
strokovne podlage za sanacijo obstoječega stanja na funkcionalnih enotah FeG-4 in FeG-5,
idejnih rešitev komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz)
območja, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora,
smernic in strokovnih podlag pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Kolikor se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev LN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati
dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.
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Za izdelavo strokovnih podlag poskrbijo naročniki sprememb in dopolnitev LN
VI.

NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN GEODETSKEGA NAČRTA
6. člen

(6.3.)

Detajlni geodetski načrt za funkcionalni enoti FeG-4 in FeG-5 ter ostale strokovne podlage pridobijo
investitorji.

(6.3.)

Za območje obravnave iz III. točke tega programa se uporabi že izdelani geodetski načrt, ki ga
investitor po potrebi reambulira.

VII.

ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA

NAČRTA

7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:
(7.1.)

Prva prostorska konferenca opravljena dne 13.02.2007,

(7.2.)

Sprejem programa priprave po opravljeni prostorski konferenci,

(7.3.)

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 40 dni po sprejetju programa priprave,

(7.4.)

Obravnava predloga odloka (prva obravnava) na OS pred javno razgrnitvijo,

(7.5.)

Druga prostorska konferenca štirinajst dni pred javno razgrnitvijo,

(7.6.)

30 dnevna javna razgrnitev sprememb in dopolnitev LN,

(7.7.)

Sprejem stališč do pripomb in predlogov 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

(7.8.)

Izdelava dopolnjenega predloga 30 dni po zavzetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve,

(7.9.)

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog 40 dni po izdelavi vi
dopolnjenega predloga,

(7.10.)

Obravnava in sprejem usklajenega dopolnjenega predloga (druga obravnava) na OS po
pridobitvi mnenj,

(7.11.)

Priprava in objava sprejetega dokumenta 30 dni po sprejemu na OS.

Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice,
prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in
javne obravnave.
VIII.

OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
LOKACIJSKEGA NAČRTA
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8. člen
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev LN, morebitne reambulacije geodetskega načrta,
detajlnega geodetskega načrta in drugih strokovnih podlag zagotovi investitor.
IX. DOLOČITEV OBJAVE
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem Vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po
objavi.

Številka: 306/07

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

Datum: 23.02.2007

KAZALO 1/2007
SKLEPO SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI NOTARJEVE VILE, MAKLENOVEC 30, ZA KULTURNI
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

1

ODLOK o razglasitvi Notarjeve vile, Maklenovec 30 za kulturni spomenik lokalnega pomena

1

SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA PODMILJ IN UČAK

4

ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA PODMILJ IN UČAK

4

SKLEPO SPREJEMU OBVEZNE RAZLAGE 15. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH OBČINE LUKOVICA

5

OBVEZNA RAZLAGA 15. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET OŠ ROJE

6

LUKOVICA

6

SKLEP O SPREJEMU O POROČIL ORGANIZATORJEV VOLILNE KAMPANJE ZA ČLANE OBČINSKEGA
SVETA IN ŽUPANA
7
SKLEP O SPREJEMU NAČINA FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI LUKOVICA

7

SKLEP O SOGLASJU K ODTUJITVI POČITNIŠKIH OBJEKTOV

8

SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI

8

SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI IN SKLENITVI MENJALNE POGODBE

9

ODLOK o poimenovanju Gradiškega jezera

9

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA (LOKACIJSKEGA) NAČRTA
L1 LUKOVICA CENTER
11

OBMOČJA

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA PŠ 04
PRI LUKOVICI
16

ŠENTVID
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Mojca Stoschitzky začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 160 izvodov
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