URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 19. 09. 2007, ŠT. 9, LETO 2007
CENA 0,30 EUR

Na podlagi 5. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94, 17/97), 3. odstavka 8. člena Odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03, 1/04) in
16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na
korespondenčni seji, dne 19. 09. 2007, sprejel

SKLEP
O SOGLASJU K PRAVILOM JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA ZA IZRABO ČASOPISNEGA
PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK IN DRUGIH
PREDLAGATELJEV TER NJIHOVIH PROGRAMOV

Občinski svet Občine Lukovica soglaša s Pravili javnega glasila Občine Lukovica za izrabo
časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter
njihovih programov.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: koresp./september/07
Datum: 19. 09. 2007

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik,l. r.

Na podlagi 5. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94, 17/97) in Odloka o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03, 1/04) določa uredniški
odbor javnega glasila Občine Lukovica naslednja

PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK
IN DRUGIH PREDLAGATELJEV TER NJIHOVIH PROGRAMOV
1.
Javno glasilo Občine Lukovica s temi Pravili zagotavlja enakopravnost kandidatov ter političnih strank in
drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.
2.
V javnem glasilu Občine Lukovica se za predstavitve kandidatov vseh predlagateljev za kandidiranje na
predsedniških volitvah 2007 nameni polovica strani brezplačno, in sicer za vsakega predlagatelja. Za
dodatne objave, ki presegajo polovico strani, mora predlagatelj plačati v skladu s določili Pravilnika o
honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Rokovnjač in cenah komercialnih oglasov
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/02, 8/03).
3.
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev uredniški odbor opravi žreb o vrstnem
redu objav. Pri žrebu sodelujejo predstavniki predlagateljev.
Če posamezni predlagatelj želi poleg brezplačne polovice strani dodatno objaviti predstavitve kandidatov
v skladu z 2. točko Pravil, bo uredniški odbor zagotovil skupno objavo na eni strani javnega glasila.
4.
Uredniški odbor bo v skladu s temi Pravili objavil vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali
uredniškemu odboru do 20. 9. 2007.
5.
Pravila začnejo veljati, ko občinski svet Občine Lukovica k njim poda svoje soglasje in se objavijo v
Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Odgovorna urednica:

Javno glasilo Občine Lukovica

Katarina Karlovšek, l. r.

Uredniški odbor
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Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1) in v povezavi s IV.
točko Sklepa o javni razgrnitvi predloga odloka o strategiji prostorskega razvoja občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 2/07) ter 7. člena Statuta Občine Lukovica ( Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01 ) župan sprejme

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OKOLJSKEGA POROČILA IN NJEGOVE REVIZIJE ZA STRATEGIJO
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE LUKOVICA
I.
Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev Okoljskega poročila in njegove revizije za Strategijo
prostorskega razvoja občine Lukovica, ki ga je oktobra 2006 izdelal Ipsum, okoljske investicije d.o.o.
Domžale (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo).
Javna razgrnitev se izvede na podlagi Mnenja o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in njegove
revizije in Mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Strategijo prostorskega razvoja
občine Lukovica, v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje
in prostor pod številko 354-09-215/2005 z dne 05.09.2007.
II.
Gradivo iz prejšnje točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 28.09.2007 do vključno 29.10.2007, in sicer
v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici 16, 1225 Lukovica.
Javna obravnava bo potekala dne 24.10.2007 z začetkom ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Janka
Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
III.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na okoljsko
poročilo. Mnenja in pripombe se do vključno 29.10.2007 lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot
zapis v knjigo mnenj in pripomb, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa se pošljejo na Občino Lukovica,
stari trg 1, 1225 Lukovica.
O mnenjih in pripombah, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec Strategije prostorskega razvoja
občine Lukovica po predhodnem mnenju izdelovalca okoljskega poročila.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi.

Štev.: 1586/07

Župan

Datum.: 13.09.2007

Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.
list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je župan
Občine Lukovica sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja B1 Blagovica in
ureditvenega načrta območja B2 Blagovica
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja B1 Blagovica in
ureditvenega načrta območja B2 Blagovica – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN)
Za območje urejanja je bil sprejet Odlok o ureditvenem načrtu območja B1 Blagovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 4/03) in Odlok o ureditvenem načrtu območja B2 Blagovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
4/03). Odloka sta bila sprejeta na podlagi določil sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03), ki v okviru
urbanistične zasnove Blagovica, za ureditveno območje B1 in B2, kot način urejanja določajo izdelavo
ureditvenega načrta, kot osnovno namensko rabo in organizacijo dejavnosti pa razporeditev stanovanj in
družbenih dejavnosti, športa in rekreacije, storitvenih dejavnosti ter kulturne dediščine.
Ob uporabi veljavnega UN se je izkazalo, da:
-

-

so nekatere rešitve neustrezne za naselje in potencialne investitorje z vidika tržne naravnanosti
(namembnost in gabariti objektov, prometna ureditev) ter ne upoštevajo lastniške strukture
nepremičnin, zaradi česar so težko izvedljive,
so določene vsebine neobdelane,
so bili izvedeni posegi, ki odstopajo od določil UN, zaradi česar je potrebna uskladitev z
dejanskim stanjem,
je rezervacija avtocestnega koridorja na odseku Vransko – Blagovica vse doslej zavirala
prostorski razvoj naselja, z njeno izgradnjo in odprtjem za promet pa so se v lokalni skupnosti
pokazale nove in drugačne možnosti nadaljnjega razvoja na vseh področjih (stanovanjsko,
poslovno, družbeno),
je izkazan interes nekaterih lastnikov nepremičnin v območju UN zaradi uvedbe obveznosti
plačila nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč ali zaradi nemožnosti gradnje
objektov glede na obstoječe parcelno stanje in predvideno parcelacijo.

Občina Lukovica bo v spremembe in dopolnitve UN vključila nove težnje, predloge in programe
posameznih investitorjev, krajevne skupnosti in lastnikov nepremičnin v območju UN ter s tem povečala in
izboljšala možnosti za nadaljnji razvoj naselja Blagovica.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev UN)
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Spremembe in dopolnitve UN se bodo nanašale na celotno območje veljavnega UN B1 Blagovica in UN
B2 Blagovica v skupni velikosti cca 8,8 ha, kot je opredeljeno v planskih dokumentih občine Lukovica.
Meja območja B1 Blagovica se prične v skrajnem severnem vogalu zemljišča parcelne št. 24/1 in poteka
po njegovem zahodnem robu proti jugu, kjer v liniji podaljška svoje meje diagonalno prečka obstoječo
cesto v Mali Jelnik parc. št. 1642, se priključi na severno mejo parc. št. 40/1, kjer nadaljuje svoj potek
proti zahodu, skrene v severozahodnem vogalu iste parcele po njenem zahodnem robu proti jugu,
nadaljuje po zahodni parcelni meji zemljišča parc. št. 38/1, v podaljšku prečka cesto in nadaljuje po
zahodnih parcelnih mejah parc. št. 43/11, 43/13 in 43/20, kjer se priključi na severno mejo regulirane
Radomlje. Od tod gre proti vzhodu po južni meji zemljišča parc.št. 43/20, prečka vodotok Radomlje,
nadaljuje proti jugu po zahodni parcelni meji zemljišča parc. št. 81/1 do meje trase AC 6/2 Trojane –
Blagovica, kjer skrene proti vzhodu po severni meji slednje do jugovzhodnega vogala zemljišča parc. št.
1688/6. Od tod nadaljuje proti severovzhodu po jugovzhodni meji iste parcele, kjer v liniji podaljška meje
prečka vodotok Radomlje, in nadaljuje po severni meji regulirane Radomlje do jugovzhodnega vogala
zemljišča parc.št. 85. Od tod skrene proti severu po vzhodni meji iste parcele, kjer po 38 m obrne proti
vzhodu do jugozahodnega vogala zemljišča parc. št. 92/1, ter pri tem deli zemljišče p.št. 93/2 in 93/1. Na
jugozahodnem vogalu zemljišča parc. št. 92/1 obrne proti severu po zahodni meji iste parcele, v
podaljšku prečka glavno cesto GI-10 in po njeni severni meji nadaljuje proti vzhodu do jugovzhodnega
vogala zemljišča parc. št. 1639/4. Od tod obrne proti severu po zahodnem robu zemljišča parc. št. 111/1,
111/6, obrne proti zahodu, poteka po južni meji zemljišča parc. št. 110/1, prečka cesto, nadaljuje po južni
meji zemljišča parc. št. 8, kjer po 62 m obrne proti severu, po 6 m obrne proti zahodu, po 12 m obrne
zopet proti severu, dokler ne doseže obstoječe poti, nadaljuje po vzhodnem robu iste poti parc. št.
1639/1, jo prečka, nadaljuje po severni parcelni meji zemljišča parc. št. 15, spet prečka cesto parc. št.
1640, nadaljuje proti severu po vzhodnem robu zemljišča parc. št. 17/1, kjer po 40 m obrne proti zahodu,
prečka zemljišče parc. št. 17/1 in potok Zlatenek (parc. št. 1721) ter nadaljuje po severovzhodni, severni
in zahodni meji parc. št. 1208, nadalje zahodni meji struge potoka Zlatenek, parc. št. 1721 proti jugu,
dokler ne doseže severovzhodnega vogala parc. št. 24/1, kjer prestopi na njeno severno mejo, nadaljuje
po njej proti zahodu in zaključi v izhodiščni točki.
Meja območja B2 Blagovica se prične v skrajnem severnem vogalu parc. št. 28/2 in nadaljuje po zahodni
parcelni meji proti jugu, kjer v svojem jugozahodnem vogalu skrene proti zahodu po severnem robu
ceste, ki vodi v naselje Mali Jelnik, parc. št. 1642. V stičišču slednje in jugozahodnega vogala parc. št.
26/4 skrene v podaljšku zahodne meje parc. št. 38/20 preko ceste proti jugu, nadaljuje po zahodni meji že
prej omenjene parcele 38/20, nadalje zahodnih meja parc. št. 28/9 in 39, v podaljšku prečka cesto parc.
št. 42 in v stiku s severno mejo parc. št. 43/7 skrene po njej proti vzhodu so stičišča s parcelno št. 43/8,
kjer obrne pravokotno po zahodni meji slednje proti jugu. V stičišču slednje in SZ vogala parc. št. 43/14
skrene proti vzhodu vzporedno s severnimi parcelnimi mejami zemljišč parc. št. 43/8, 43/9, 43/10 ter jih
pri tem deli. V stiku s parcelno mejo zemljišča parc. št. 43/13 obrne proti severu, poteka po vzhodni meji
parcel št. 43/10, 38/14, 38/13, na SV vogalu zemljišča parc. št. 38/13 obrne proti vzhodu, po severnem
robu zemljišča parc. št. 40/1, kjer po 20 m diagonalno prečka cesto v Mali Jelnik parc.št. 1642, nadaljuje
proti severu po vzhodni parcelni meji zemljišča parc. št. 27, ter nadalje proti zahodu po severni parcelni
meji zemljišč parc. št. 27, 28/1 in 28/2 v svojo izhodiščno točko.
Vsa našteta zemljišča se nahajajo v k.o. Blagovica.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve UN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora,
usmeritev občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnikov sprememb in dopolnitev,
upoštevajoč smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
-

temeljni geodetski elaborat in elaborat listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski načrt),
ki se reambulira,
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-

strokovne rešitve prostorskih ureditev (urbanistična rešitev),
idejni projekti infrastrukturnega omrežja (kanalizacijsko in električno),
projektna dokumentacija za rušitev dela objekta, za rekonstrukcijo in delno nadzidavo
obstoječega dela objekta ter za gradnjo prizidka k Podružnični osnovni šoli Blagovica, Ciudad
d.o.o., Ljubljana, maj 2006.

Kolikor se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da je utemeljeno potrebno
izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN)
Za pripravo sprememb in dopolnitev UN in njegovih posameznih faz se določijo naslednji roki:
(1)

strokovne rešitve sprememb prostorskih ureditev in izdelava osnutka

60 dni

(2)

pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

40 dni

(3)

usklajevanje smernic

30 dni

(4)

izdelava dopolnjenega osnutka

60 dni

(5)

javna razgrnitev in javna obravnava

30 dni

(6)

preučitev pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter potrditev stališč
in seznanitev javnosti

20 dni

(7)

izdelava predloga

30 dni

(8)

pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

40 dni

(9)

izdelava in sprejem usklajenega predloga

30 dni

(10)

objava v Uradnem vestniku Občine Lukovica

15 dni

Kolikor bo potrebno, bo Občina Lukovica ob pripravi sprememb in dopolnitev UN izvedla celovito presojo
vplivov izvedbe plana na okolje (CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka, načrtovanih
aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti ter drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN)
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo
smernice za pripravo sprememb in dopolnitev UN ter podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev
UN so:

(1)
(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)

Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., PE Ljubljana
okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

(5)

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

(6)

(8)

Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in
varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste RS, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

(9)

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

(10)

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

(3)

(7)

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN:
- župan občine
- občinski svet
- odbori OS
- krajevna skupnost Blagovica
- drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in
dopolnitev UN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN)
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev UN prevzame Občina Lukovica, ki tudi vodi
postopek priprave in sprejemanja.
8. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

Štev.: 1414/07

Župan Občine Lukovica:

Datum: 20.08.2007

Matej Kotnik, l.r.

KAZALO 9/2007
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič 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: Mojca Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
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