URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 15. 10. 2007, ŠT. 10, LETO 2007
CENA 1,16 EUR
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB),
Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 – UPB), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 75/05, 82/05), Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS,
št. 70/05, 60/06 – UPB), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. list
RS, št. 75/05, 73/06, 57/07) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01)
je Občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne 08. 10. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SOGLASJA K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VVE MEDO IN DELOVNIH MEST
DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE
Občinski svet Občine Lukovica daje soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest v vzgojno –
varstveni enoti Medo pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo in soglasje k strokovnim delavcem
zavoda po posebnih sklepih za šolsko leto 2007/2008.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/8/07

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08.10.2007

Na podlagi 96. in 98. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) v povezavi s 23., 27.,
34. in 73. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03-popr.), Programa
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta PŠ7 Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/06) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
Občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne 08. 10. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
PŠ7 ŠENTVID PRI LUKOVICI
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu PŠ7 Šentvid pri Lukovici v predloženem besedilu.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
območja PŠ7 Šentvid pri Lukovici.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08.10.2007

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07) in v povezavi
s 23., 27. in 73. členom Zakona o urejanju prostora ZureP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek),
sprejetega Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta PŠ7 Šentvid pri Lukovici
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 01/06) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik občine
Lukovica št. 1/01) je Občinski svet občine Lukovica na 8. seji, dne 08.10.2007 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU PŠ7 ŠENTVID PRI
LUKOVICI
1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta PŠ7 Šentvid pri Lukovici se preimenujejo v Občinski
lokacijski načrt PŠ7 Šentvid pri Lukovici (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt oziroma OLN).
2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu PŠ7 Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik Občine Lukovica št.: 3/00, 8/04-obvezna
razlaga) se spremeni tako, da se besedilo odloka od člena 1 do 15 nadomesti z novimi členi, ki se glasijo:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Občinski lokacijski načrt določa prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja določenega s
prostorskim planskim aktom občine Lukovica ter vse ureditve izven ureditvenega območja, ki so potrebne
za priključevanje območja PŠ7 Šentvid pri Lukovici na primarna omrežja javne gospodarske
infrastrukture.
Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedilnega in grafičnega dela.
Sestavni del OLN so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu PŠ7 Šentvid pri Lukovici (v nadaljnjem
besedilu: odlok) določa: ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih
rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja
objektov nanjo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in
trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, posege izven območja občinskega lokacijskega načrta
ter dopustna odstopanja.
3. člen
(vsebina prostorskega akta)
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Občinski lokacijski načrt vsebuje:
- odlok;
- priloge občinskega lokacijskega načrta;
- grafični del občinskega lokacijskega načrta.
Grafični del občinskega lokacijskega načrta obsega:
1. Načrt namenske rabe prostora
List 1.1: Načrt namenske rabe prostora s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju;
merilo 1:5.000
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
List 2.1: Funkcionalne celote in enote ter prikaz javnih in skupnih površin z načrtom parcelacije;
merilo 1:500
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
območji
List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija; merilo 1:500
List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi; merilo 1:500
List 3.3:

Prikaz zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, s
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; merilo 1:500

Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost,
2. izvleček iz prostorskega dela prostorskega planskega akta občine, ki se nanaša na obravnavano
prostorsko ureditev,
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta,
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki,
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili
upoštevani pri pripravi občinskega lokacijskega načrta,
7. ocena stroškov za izvedbo občinskega lokacijskega načrta,
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta,
9. program opremljanja zemljišč za gradnjo.

UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Meja območja OLN je skladna z določili Prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za
obdobje 1986 – 2000, dopolnjenih 1988 (Ur. vestnik občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in Prostorskih
sestavin družbenega plana občine 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).
Območje OLN leži v katastrski občini Prevoje in katastrski občini Lukovica. Na južni strani območje
omejuje regionalna cesta RII 447 Medlog-Žalec-Šempeter-Ločica-Trojane-Želodnik-Trzin do odcepa za
Zlato Polje vključno s križišči, na vzhodni strani območje meji na lokalno cesto LC 235 010 ŠkajnovcaBrdo-Obrše-Podgora-Zlato Polje-Šmartno v Tuhinju, na zahodu območje meji na potok Vrševnik, severna
meja območja pa poteka po severni meji parcele 812/1, k.o. Lukovica.
Območje obsega naslednja zemljišča parcelnih številk: 112/1, 112/3, 106/3, 990/2, 970, 104/1, 104/2,
104/3, 104/4, 104/5, 105, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 103, 102, 101/1, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6,
101/7, 963/2, 963/5, 963/6, 965/1, 37/1, 79/4, 46/2, 46/1, 47 vse k.o. Prevoje in 812/1, 812/2 in 813 vse
k.o. Lukovica.
Površina območja je 3,18 ha in je razvidna iz grafičnih prilog.
Poleg naštetih parcel so sestavni del tega OLN tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za
izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja.
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Ureditveno območje OLN je prikazano na geodetski podlagi z združeno vsebino topografskega in
katastrskega načrta na grafični prilogi:
List 2.1: Funkcionalne celote in enote ter prikaz javnih in skupnih površin z načrtom parcelacije; merilo
1:500
V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja prikaz v grafičnem delu
OLN. Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu občinskega
lokacijskega načrta.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(razmestitev javnih in drugih skupnih površin)
Javne površine, ki so predmet občinskega lokacijskega načrta, predstavlja območje javne krožne ceste s
pločnikom, parkirišči in s spremljajočim infrastrukturnim koridorjem. Območje skupnega javnega prostora
predstavlja prostor v okviru funkcionalne celote FCI, kjer se ob križišču v osrednjem delu območja
predvideva vzpostavitev javnega prostora namenjenega stanovalcem soseske. V okviru javnega prostora
se predvidi zazelenitev, manjša igrala in urbana oprema.
Javne površine so prikazane v grafični prilogi List 2.1: Funkcionalne celote in enote ter prikaz javnih in
skupnih površin z načrtom parcelacije; merilo 1:500.
6. člen
(skupni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Ureditve meje območja občinskega lokacijskega načrta
Ureditve ob prometnicah
Ob južni meji območja ob poteku regionalne ceste se predvidi zasaditev z rastjem. Zasaditev je
predvidena na zahodni strani območja FCB med cesto in območjem FCE, kot je razvidno iz grafičnega
dela.
Ureditve znotraj območja občinskega lokacijskega načrta
Na gradbenih parcelah se zagotovi vsaj 30% zelenih površin in predvidi zazelenitev kot je prikazano v
grafični prilogi.
Pločnik se izvede nivojsko ločen ali v ravnini ceste. V primeru izvedbe v ravnini ceste se pločnik izvede v
drugačni barvi oziroma materialu (tlakovanje). Največja višina ograj ob cesti je 1,0 m, drugih
medposestnih ograj pa 1,8 m. Ograje morajo biti od vodovodnega oz. kanalizacijskega omrežja
odmaknjene vsaj 1,2 m, od elektroenergetskega omrežja ter roba ceste oziroma pločnika pa najmanj 0,5
m po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov in njihove okolice
Nakloni strešin stavb so določeni na 40, brez toleranc. Strehe so brez čopov. Strešna kritina mora biti
opečno rdeče oziroma rjave barve. Sončni zbiralniki na strehi morajo biti postavljeni vzporedno s strešino.
Strehe nad nadstreški za avtomobile so ravne. Arhitektonsko oblikovanje stavb mora izhajati iz lokalne
tradicije oblikovanja. Frčade so lahko trikotne ali klasične oblike z naklonom 40°, brez čopov. Stavbe so
lahko grajene klasično ali montažno. Možna je izvedba zimskih vrtov, ki lahko segajo izven gabaritov
objekta do 3,0 m. Fasade objektov se izvedejo pretežno (več kot 75%) v pastelnih barvah.
V okviru stanovanjskih objektov se dopušča ureditev poslovnih prostorov do 40 m 2 za poslovne dejavnosti
in osebne storitve, pri čemer je potrebno posebej upoštevati dovoljeno raven hrupa za II. območje varstva
pred hrupom. Gostinska dejavnost ni dovoljena.
Lokacijski pogoji in usmeritve za postavitev enostavnih objektov in naprav ter izvedbo drugih del
Pri postavitvi enostavnih objektov v območju FCD in FCE je treba upoštevati Pravilnik o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, in
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dopolnitve št. 130/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Enostavni objekti morajo glede velikosti, načina gradnje
in odmika od sosednjih zemljišč izpolnjevati zahteve 20. člena Pravilnika.
Enostavni objekti na gradbenih parcelah v območju FCA, FCB in FCC niso dovoljeni, dovoljuje se le
gradnja vrtnih ut ter rezervoarjev za utekočinjeni plin ali nafto v skladu s pravilnikom ter zimskih vrtov.
Preko gradbene linije, razen rezervoarjev za utekočinjeni plin ali nafto, ni možno postaviti enostavnih
objektov.
Lega objektov na zemljišču
Lega objektov na gradbenih parcelah je določena v državnem koordinatnem sistemu z natančno lokacijo
regulacijskih črt od osi cest – gradbeno linijo, razvidno iz »Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor
- ureditvena situacija« (list 3.1, merilo 1:500).
7. člen
(lokacijski pogoji po funkcionalnih celotah in enotah)
Stanovanjsko območje je razdeljeno na pet stanovanjskih podobmočij, ki so medsebojno povezane s
prometno, energetsko in ostalo komunalno infrastrukturo. Območje se deli na naslednje funkcionalne
celote:







SEVEROVZHODNO PODOBMOČJE FCA, ki je razdeljeno na štiri funkcionalne novo predvidene
stanovanjske enote v dveh objektih;
OSREDNJE SEVERNO PODOBMOČJE FCB, ki je razdeljeno na dvanajst funkcionalnih novo
predvidenih stanovanjskih enot v šestih objektih;
OSREDNJE JUŽNO PODOBMOČJE FCC, ki je razdeljeno na osem funkcionalnih stanovanjskih enot
v štirih objektih;
JUGOVZHODNO PODOBMOČJE OBSTOJEČE POZIDAVE FCD;
ZAHODNO PODOBMOČJE OBSTOJEČE POZIDAVE FCE;
PODOBMOČJE PROMETNE INFRASTRUKTURE FCI.

1. FUNKCIONALNA CELOTA FCA (od FeA1/1 do FeA2/2)
Funkcionalna celota FCA se nahaja na severovzhodnem delu območja in leži severno od obstoječe
obrtne delavnice in novopredvidene dostopne ceste, ki napaja celotno območje. Celoto sestavljajo štiri
funkcionalne enote, na katerih se določa izgradnja dveh dvojčkov, ki pa se z združevanjem funkcionalnih
celot (FeA 1/1 in FeA 1/2 oziroma FeA 2/1 in FeA 2/2) namensko lahko spremenita v individualna
stanovanjska objekta. V primeru individualnega objekta je možno objekt rotirati v negativni smeri, da je
linija V-Z vzporedna s severno mejo območja. Dostop do funkcionalnih enot je za vse opredeljen z juga iz
napajalne ceste, v primeru individualnega objekta FeA2 pa lahko tudi z zahoda.
Določa se vertikalni gabarit stavb (K) + P + M. Oba objekta sta tlorisnih dimenzij 16,0 m × 10,0 m. Višina
kapi je 8,5 m od kote pritličja. Na južni strani funkcionalnih enot se ob dostopni cesti dopušča možnost
izvedbe nadstrešnic za avtomobile.
2. FUNKCIONALNA CELOTA FCB (od FeB1/1 do FeB6/2)
Funkcionalna celota FCB tvori zasnovo osrednjega območja. Celoto sestavlja dvanajst funkcionalnih enot
v šestih objektih – dvojčkih. Z združevanjem funkcionalnih enot dvojčka se po tipologiji zazidave lahko
objekt spremeni v individualni stanovanjski objekt. Dostop do funkcionalnih enot je za južni niz iz
napajalne ceste z juga, za severni niz pa s severa.
Določa se vertikalni gabarit stavb (K) + P + M. Vse osnovne stavbe so tlorisnih dimenzij 24,0 m × 8,6 m.
Višina kapi je 7,50 m od kote pritličja. Na strani dostopne ceste je možna izvedba nadstrešnic za
avtomobile.
3. FUNKCIONALNA CELOTA FCC (od FeC1/1 do FeC4/2)
Funkcionalna celota FCC tvori zasnovo južnega dela osrednjega dela območja med južnim krakom
dostopne ceste in regionalno cesto RII 447.
Celoto sestavlja osem funkcionalnih enot, na katerih se določa izgradnja štirih dvojčkov. Gradbeno
parcelo funkcionalne enote FeC1/1 tvori del FeC1/1a in FeC1/1b lahko pa tudi samo del FeC1/1a. Isto
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velja za vse deljene funkcionalne enote v tej celoti. Možno je združevanje dveh enot (npr. FeC1/1 in
FeC1/2) posameznega dvojčka z izvedbo individualnega stanovanjskega objekta, s tem, da objekt leži na
določeni gradbeni liniji. Dostop do funkcionalnih enot je opredeljen iz napajalne ceste s severne strani.
Določa se vertikalni gabarit stavb (K) + P + M. Vse osnovne stavbe so tlorisnih dimenzij 16,0 m × 10,0 m.
Višina kapi je 8,5 m od kote pritličja. Možna je izvedba nadstrešnic za avtomobile na severni strani
objektov, kot je določeno v grafičnem delu.
4. FUNKCIONALNA CELOTA FCD
Funkcionalna celota FCD se nahaja na jugovzhodnem delu območja in meji na regionalno cesto RII 447
in lokalno cesto LC 235 010. Celota obsega območje obstoječe pozidave, kjer so objekti obrtne delavnice
s stanovanjsko hišo. Dostop za obrtno dejavnost ima enota zagotovljen direktno iz lokalne ceste, kar je
tudi edini obstoječi dostop, dodatni dostop za stanovanjsko namembnost pa se na novo uredi preko nove
zbirne ceste v območju FCI. V prihodnosti je možno, z odkupom parcele št. 102 k.o. Prevoje, širjenje
pozidave objektov obrtne ali stanovanjske rabe iz obstoječe funkcionalne enote FeD1 proti jugu na
funkcionalno enoto FeD2, z upoštevanjem predpisanih odmikov od regionalne ceste RII 447 ter objektov
ne višjih od P + M. Faktor zazidanosti na FeD1 in FeD2 je lahko največ 0,35, s tem, da ima nepozidan del
vsaj 30% zelenih površin.
5. FUNKCIONALNA CELOTA FCE
Funkcionalna celota FCE se nahaja na zahodnem delu območja in obsega območje obstoječe pozidave.
Objekt na funkcionalni enoti FeE3 ima gabarite razvidne iz grafičnega dela. Višinska kota slemena
objekta je +8,70 od izmerjene višine temelja iz geodetske podlage. Parcele 103, 104/1, 104/2, 104/3,
104/4, 104/5 in 105, vse k.o. Prevoje, predstavljajo funkcionalno zemljišče kmetije, ki pomeni gradbeno
parcelo obema stanovanjskima, kot vsem gospodarskim objektom. Funkcionalne enote FeE1, FeE2,
FeE3, FeE4 in FeE5 predstavljajo gradbene parcele obstoječih objektov, na katerih je možno graditi
nadomestne gradnje, adaptacije, prizidke k obstoječim objektom, objekte do P+M in enostavne objekte v
skladu s Pravilnikom. Naklon strešin novogradenj naj bo enak obstoječim sosednjim objektom. V okviru
posamezne funkcionalne enote je dovoljen največji faktor zazidanosti 0,35, s tem, da ima nepozidan del
vsaj 30% zelenih površin.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
8. člen
(ceste)
Obravnavano območje se prometno navezuje na obstoječo javno lokalno cesto LC 235 010 ŠkajnovcaBrdo-Obrše-Podgora-Zlato Polje-Šmartno v Tuhinju na vzhodnem delu območja FCI. Cesta meri v čistem
profilu 2 x 2,4 m ter pločnik 1,5 m. Cesta poteka krožno enosmerno okoli funkcionalne celote FCB v
cestnem profilu širine 3,0 m ter 1,5 m širokem pločniku. Pri uvozu v območje se postavi znak za omejitev
hitrosti 10 km/h. Na vseh cestnih zavojih morajo biti zagotovljeni preglednostni trikotniki.
Na zahodnem delu funkcionalne celote FCC se predvideva povezava pločnika v območju s pločnikom ob
regionalni cesti, in sicer s pešpotjo širine 2,0 m. Pločnik se v širini 1,5 m naveže na obstoječ pločnik ob
lokalni cesti še ob poteku vzhodne meje funkcionalne celote FCD in FCA.
Vse prometnice morajo biti izvedene v asfaltni izvedbi oziroma ustrezno tlakovane ter odvodnjavane v
skladu z veljavnimi predpisi. Označene morajo biti z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Lastniki novih gradbenih parcel so dolžni vzdolž svoje parcele ob vseh prometnicah zagotoviti 1,0 m širok
koridor z omejeno lastninsko pravico zaradi izgradnje ali obnove objektov in omrežij komunalne in
energetske infrastrukture.
9. člen
(mirujoči promet)
Parkiranje vozil za vsaj dve vozili na stanovanjsko enoto se zagotovi v okviru gradbenih parcel
(funkcionalnih enot). Parkiranje za obiskovalce je, poleg parkiranja v okviru gradbenih parcel, možno tudi
na JZ delu funkcionalne celote FCI (6 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za invalide). V primeru, da se v
stanovanjski enoti uredi poslovni prostor oziroma dejavnost osebnih storitev, je potrebno na lastni
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gradbeni parceli dodatno minimalno zagotoviti:
-

poslovni prostor s strankami: 1 PM/30 m2 neto poslovne površine,
poslovni prostor brez strank: 1 PM/2 zaposlena.

10. člen
(vodovod)
Vsi objekti v kompleksu se priključujejo na novozgrajeni javni vodovod. Za oskrbo novopredvidenih
objektov z vodo se načrtuje izgradnja nove vodovodne zanke DN 100. Novo omrežje poteka v cestnem
telesu in v okviru krožne enosmerne ceste tvori zanko.
Nov vodovodni vod se v zahodnem delu območja pri obstoječem hidrantu priključuje na obstoječ, v letu
2006 rekonstruiran, vod PE DN 110, ki se preko regionalne ceste priklaplja na NL DN 200.
Novopredviden vod se naveže tudi na vzhodu na obstoječe omrežje, ki oskrbuje objekta na naslovu
Šentvid 11 in Šentvid 12.
Javni vodovod mora biti zgrajen tako, da je na eventuelnih slepih krakih zagotovljena poraba vode in s
tem preprečeno staranje vode. Projekt javnega vodovoda mora imeti obdelane tudi vodovodne priključke
za vsako stanovanjsko enoto posebej v zunanjem vodomernem jašku, tik za parcelno mejo. Za potek
javnega vodovoda po zasebnih površinah je potrebno pridobiti služnost.
11. člen
(kanalizacija)
Kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno v ločenem sistemu.
Padavinska kanalizacija
Odvajanje padavinskih voda iz utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom Zakona o vodah
– 1 (Ur. list RS, št. 67/02). Zaradi slabe propustnosti tal v območju je ponikanje padavinskih voda
oteženo, zato je potrebno meteorno vodo iz tlakovanih površin, javne ceste s pločnikom ter parkirišča
preko lovilca olj in s streh objektov odvajati preko novo predvidene padavinske kanalizacije v potok
Vrševnik. Izpustna glava (po potrebi opremljena s povratno zaklopko) iztoka kanala padavinskih voda v
strugo vodotoka mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka.
Brežino je potrebno na mestu iztoka zaščititi pred vodno erozijo. Vodo s streh je možno tudi ponikati, če
se tehnično izkaže kot možno. Iz ostalih površin se neonesnažene padavinske vode ponikajo.
Pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo naj se obvezno upošteva Elaborat vpliva padavinskih
voda na pretočno sposobnost vodotoka (tehnični elaborat – hidrološko mnenje), štev. 09/2007, ki ga je
izdelalo podjetje Cibos, d.o.o., Šentvid pri Lukovici 49, 1225 Lukovica, junij 2007.
Odpadna kanalizacija
Vse odpadne vode se vodi na ČN Vrba, tako da se na novo izgradi omrežje odpadne kanalizacije, ki
poteka v cestnem telesu, kot je predvideno v grafični prilogi. Novo predvideno omrežje se v zahodnem
delu območja naveže na obstoječe že zgrajeno omrežje javne kanalizacije odpadnih vod, in sicer na
obstoječ kanal F preko kanala Š-1. Projekt javnega kanala mora imeti obdelane tudi kanalizacijske
priključke za vsako stanovanjsko enoto posebej s priključnim revizijskim jaškom, tik za parcelno mejo.
Kletni prostori se priključujejo na kanalizacijo preko internega črpališča.
12. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Na jugozahodnem robu območja, na južni strani regionalne ceste, je locirana obstoječa TP Šentvid, na
katero se priključijo vsi objekti v območju. V primeru, da bo v času izvedbe OLN že zgrajena predvidena
TP ob regionalni cesti v območju PŠ4, se objekti navežejo nanjo kot je prikazano v grafičnem delu.
Vsi električni vodi se vodijo podzemno v kabelski kanalizaciji v cestnem telesu funkcionalne celote FCI.
Elektroenergetsko NN omrežje se priključuje na TP Šentvid.
13. člen
(telekomunikacijsko in CATV omrežje)
Telekomunikacijsko omrežje je vključeno na TC Lukovica. Omrežje v območju PŠ7 Šentvid pri Lukovici se
izvede z zemeljskimi kabli in kabelsko kanalizacijo ter priključi na obstoječe omrežje.
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14. člen
(javna razsvetljava)
Območje je lahko opremljeno z omrežjem javne razsvetljave. Možna je postavitev svetilk javne
razsvetljave do višine 3,5 m z nizkoenergijskimi varčnimi žarnicami ob notranji krožni cesti ter ob
uvoznem kraku iz lokalne ceste, ki bodo priključene na novo prižigališče z merilnim mestom v območju.
15. člen
(ogrevanje)
V skladu z dolgoročnim konceptom zmanjševanja virov onesnaževanja v obravnavanem območju se
določa možnost priključevanja na sistemski vir ogrevanja – plinifikacija območja. Do izgradnje
plinovodnega omrežja bo ogrevanje objektov iz lastnih kotlovnic. Na celotnem območju se dovoljuje
postavitev vkopanih rezervoarjev za utekočinjeni plin ali nafto.
Možno je ogrevanje z alternativnimi viri za ogrevanje, kot so: geotermalna energija, biomasa in drugi. V
tem primeru priključitev na eventuelno bodoče plinovodno omrežje ni obvezujoča.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(rešitve in ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Nad vsemi zemeljskimi deli, tudi pripravljalnimi, je potrebno zagotoviti arheološki nadzor. Vse v zvezi z
nadzorom se je potrebno dogovoriti s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
17. člen
(rešitve in ukrepi za ohranjanje narave)
Na območju urejanja ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje
biotske raznovrstnosti.
Obstoječe sadno drevje se na mestu, kjer ni predvidena gradnja komunalne infrastrukture ali novih
objektov, v kar največji meri ohrani.
18. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja)
Vse gradnje se izvedejo s komunalnimi ureditvami (vodotesna kanalizacija, vodotesna utrditev voznih in
manipulativnih površin), skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske
vode (Ur. l. RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/96, 21/03).
Odtok meteornih vod z vodotesno utrjenih površin naj se opremi z ustreznimi lovilci olj.
V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja
in zavarovano tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice.
Med izvajanjem gradbenih del bo prihajalo do onesnaževanja in onesnaženosti zraka, zato mora izvajalec
del zagotoviti emisijski in imisijski monitoring, ki ga opravi pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za
izvajanje tovrstnih meritev v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96,
71/00, 99/01, 17/03), v kolikor se bodo pojavljali objekti in naprave, za katere je tak monitoring obvezen
(separacije, asfaltne baze, agregati, nepremični plinski motorji…).
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati predvsem naslednje ukrepe za varstvo zraka:
- predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
- preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
- vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala iz gradbišča.
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V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja
tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi.
Območje je opredeljeno kot II. območje varstva pred hrupom. Med gradnjo v dnevnem času se lahko
začasno preseže dovoljene ravni hrupa na sosednjih območjih, vendar ne več kot so predpisane za IV.
stopnjo varstva pred hrupom.
Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so postavljeni znotraj posameznih gradbenih
parcel in so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene organizacije, v oddaljenosti 1,0 m
od ceste in pločnika. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
Za območje se določa postavitev ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov, ki je lociran v
funkcionalni celoti FCI ob JV vogalu funkcionalne celote FCB.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
19. člen
(požarna varnost)
Zagotavljanje varnosti pri obratovanju naprav
Vse naprave in objekti, postavljeni znotraj območja OLN, morajo zagotavljati varno obratovanje in
uporabo ter izpolnjevati zakonske določbe za varno obratovanje (certifikate, ateste, redno vzdrževanje,
...).
Protipožarne ureditve
Zasnova varstva pred požarom za posamezne objekte in celotno območje temelji na Pravilniku o požarni
varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), in sicer je zasnovana na naslednjih
protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
-

zagotovljeni so potrebni odmiki med objekti (3. člen pravilnika);

-

zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopi, dovozi in
delovne površine za intervencijska vozila in zadostna količina požarne vode za gašenje požara na
stanovanjskih objektih (5. in 6. člen pravilnika).
Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
objektov je v skladu s 4. členom zgoraj citiranega pravilnika in v povezavi z 2. odst.
4. člena in 5. členom Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list
RS, št. 101/05) potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcije ter preprečiti
širjenje požara po stavbah.

Kot intervencijske poti, v primeru požara ali druge nesreče, se uporabijo obstoječe glavne poti v območju.
Vsi načrtovani objekti v območju so dostopni z intervencijskimi vozili. Intervencijske poti so istočasno
namenjene tudi za umik ljudi in premoženja.
Hidrantno omrežje
Obstoječ hidranten vod, ki poteka preko parcele 813 k.o. Lukovica, do hidranta na parceli 101/7 k.o.
Prevoje, se ukine in naveže na novo predvideno vodovodno zanko v območju. Poleg obstoječih dveh
hidrantov, ki se jih ohrani, se na območju na novo predvidi izgradnja še dveh hidrantov ob južnem kraku
ceste. Hidrantno omrežje je izdelano v skladu z določbami Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Hidranti so od objektov oddaljeni najmanj 5 m in
ne več kot 80 m. Vsak objekt se pokriva z najmanj enim hidrantom.
Tlak v omrežju naj bo 2,5 bara.
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20. člen
(vodnogospodarske ureditve)
Varstvo pred poplavami lastnih (meteornih) voda
Vzdolž celotne severne meje območja se predvideva izgradnja podtalne drenaže z odtokom v potok
Vrševnik na SZ vogalu območja.
Pogoji za načrtovanje in izvedbo vodnogospodarskih ureditev
Navedene vodnogospodarske ureditve se natančno načrtuje v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja za komunalno infrastrukturo oziroma projekta za objekte oziroma naprave v posamezni
funkcionalni celoti.
NAČRT PARCELACIJE
21. člen
(načrt gradbenih parcel)
Posamezne funkcionalne enote predstavljajo najmanjšo enoto gradbene parcele. V primeru etapnega
izvajanja prostorskih ureditev se izvedejo in vzpostavijo gradbene parcele v skladu z mejami
funkcionalnih enot na podlagi grafične priloge.
V primeru, če se objekt-dvojček spremeni v enodružinski objekt, se lahko posamezni funkcionalni enoti
objekta združita v skupno gradbeno parcelo.
Načrt parcelacije je prikazan na grafični prilogi List 2.1: Funkcionalne celote in enote ter prikaz javnih in
skupnih površin z načrtom parcelacije; merilo 1:500
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
22. člen
(etapnost)
Gradnja komunalne in energetske infrastrukture občinskega lokacijskega načrta se lahko izvaja v dveh
etapah.
V okviru prve etape je treba predhodno ali sočasno z izgradnjo prvega objekta izvesti celoten del južnega
kraka ceste z obema odcepoma do meje s funkcionalno enoto FeB1/1 in FeB3/2. Potrebno je tudi
izgraditi vso ostalo energetsko in komunalno infrastrukturo na tem delu, ki poteka v cestnem telesu, s
pripravljenimi odcepi za gradnjo 2. etape. V primeru etapne gradnje komunalne in energetske
infrastrukture je v okviru 1. etape potrebno zagotoviti obračališče in izogibališče. Začasno se na tem delu
ceste izvaja dvosmerni mešani promet, kar je potrebno ustrezno označiti s talno signalizacijo.
V okviru druge etape je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo prvega objekta zgraditi vso predvideno
prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo iz OLN.
V primeru etapnosti gradnje OLN se lahko gradi posamične objekte neodvisno eden od drugega v okviru
posamezne etape, kjer 1. etapa obsega objekte funkcionalne celote FCA, FCC in južni niz objektov FCB;
2. etapa pa severni niz objektov v FCB.
Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki
predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi. Na projekte PZI vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja je potrebno pridobiti revizijsko mnenje in soglasje upravljavca komunalne
infrastrukture. Pogoj za priključitev objektov je zgrajena infrastruktura, ki mora biti tehnično pregledana in
predana v upravljanje. Za stanovanjske objekte je prav tako potrebno pridobiti soglasje h gradnji s strani
upravljavca komunalne infrastrukture.
DOPUSTNA ODSTOPANJA
23. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
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Tlorisni gabariti načrtovanih objektov smejo odstopati od dimenzij določenih v besedilu za posamezne
funkcionalne enote v vzdolžni smeri objektov (smer V-Z) do ± 2 m in ± 0,5 m v prečni smeri, v kolikor
takšna rešitev ne vpliva na zasnovo cest, parkirišč in glavnih poti v območju. Ob upoštevanju gradbene
linije je pri združevanju funkcionalnih enot v individualni objekt možno objekte zmanjšati, s tem, da je v
primeru individualnega objekta razmerje stranic celotnega objekta večje ali enako 1:1,2 (stranica SJ:stranica V-Z).
V funkcionalni celoti FCA so dovoljena odstopanja v vzdolžni smeri objektov (smer V-Z) do ± 2 m in +0,5
m oziroma -2,0 m v prečni smeri (smer S-J).
Višinski gabariti načrtovanih objektov smejo odstopati od dimenzij določenih v besedilu do ± 1 m.
Za izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer ter pri projektiranju naprav in objektov poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno-tehničnega,
naravovarstvenega ali okoljevarstvenega vidika.
PREDKUPNA PRAVICA, PROSTORSKI UKREPI IN URBANISTIČNA POGODBA
24. člen
(urbanistična pogodba in pogoji priključevanja območja na gospodarsko infrastrukturo)
Vso prometno, komunalno in drugo infrastrukturo, ki je predmet tega odloka za opremljanje območja PŠ7
Šentvid pri Lukovici, zgradi investitor. Po zaključeni celotni gradnji in pridobljenem uporabnem dovoljenju
prometno in komunalno infrastrukturo, ki je predmet tega odloka, investitor oz. lastnik neodplačno preda
Občini Lukovica v last, upravljanje, vzdrževanje. V tem primeru se za stanovanjske objekte, katere gradi
investitor, upoštevajo vsi stroški komunalnega opremljanja pri izračunu komunalnega prispevka.
V primeru izgradnje javne razsvetljave investitor in Občina skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju in
plačilu tokovine.
Plačilo nadomestitvenih stroškov ter druge medsebojne obveznosti se natančneje opredeli v urbanistični
pogodbi, ki jo skleneta investitor vsakega stanovanjskega objekta in Občina Lukovica.
25. člen
(obveznosti investitorja)
Vse ukrepe in obveznosti, določene s tem odlokom, zagotavlja investitor območja v sodelovanju z Občino
Lukovica oziroma njenimi pooblaščenimi gospodarskimi javnimi službami.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(hramba in vpogled)
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Lukovica.

27. člen
(nadzorstvo)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem Vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
Občinski svet
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Številka:4/8/2007

Župan Občine Lukovica

Datum: 08.10.2007

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in v povezavi s 141.
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr.), na podlagi Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) ter skladno s 16. členom Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 8. seji,
dne 08.10.2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja PŠ7 Šentvid pri Lukovici
1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč območja PŠ7 Šentvid pri Lukovici, ki ga je izdelalo
podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, z datumom september 2007.
2. člen
Komunalni prispevek na m2 gradbene parcele na dan 25.9.2007 znaša 31,31 €, prispevek na m2 neto
tlorisne površine objekta pa 99,40 €, kjer so skupni stroški enaki obračunskim stroškom. Obračunski
stroški in preračun na enoto mere posamezne komunalne opreme so naslednji:

Strošek
komunalnega
opremljanja
[v €]

Stroški komunalnega opremljanja

Cpij

Ctij

[€]

[€]

cesta

44.790,00

3,33

10,58

pločnik

13.040,00

0,97

3,08

1.710,90

0,13

0,40

111.350,00

8,29

26,31

vodovodno omrežje

63.700,00

4,74

15,05

fekalna kanalizacija

61.740,00

4,59

14,59

114.480,00

8,52

27,04

10.000,00

0,74

2,36

420.770,90

31,32

99,41

prometna
ureditev

javni prostor
odkup zemljišč za javne površine v
FCI

meteorna kanalizacija
izdelava projektne dokumentacije in programa
opremljanja
Skupaj:

3. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«. Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
4. člen
Območje PŠ7 Šentvid se obravnava kot dve obračunski območji glede na določila Programa opremljanja
in grafičnega dela Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta PŠ7 Šentvid pri Lukovici.
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5. člen
Program opremljanja zemljišč je na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Lukovica.
6. člen
Ta odlok in njegova priloga: Program opremljanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta PŠ7
Šentvid pri Lukovici, se sprejmeta kot sestavni del Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta PŠ7
Šentvid pri Lukovici.

OBČINA LUKOVICA
Občinski svet
Štev.:4/8/2007

Župan

Datum: 08.10.2007

Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB4 (Ur.l.RS; št. 113/05), 112. in 149. člen Zakona o
varstvu okolja (Ur.l.RS; št. 41/04), 5., 6., 7. in 8. odstavka 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS; št. 123/04,142/04-popr., 68/05, 77/06 in
71707), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS; št. 105/02 in
50/04) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na 8. seji, dne 08. 10. 2007, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU PROGRAMA UREDITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
V NASELJIH ALI DELIH NASELIJ, KI DO LETA 2015 NE BODO OPREMLJENA Z JAVNO
KANALIZACIJO ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA

1. Občinski svet Občine Lukovica potrjuje Program ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v naseljih ali delih naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.
Program velja do 31. 12. 2015.
2. V tabeli 2 se črta kolona ki se glasi: Ali se pobira dajatev za obremenjevanje voda.
3. S Sprejemom tega programa se ne sprejema preglednica terminskega in finančnega
programa izgradnje kanalizacij v Občini Lukovica. Ta se pripravi kot načrt razvojnih
programov občine na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in bo
sestavni del proračuna občine.
4. Občinski svet Občine Lukovica daje pobudo ministru za okolje in prostor, da izda predpis,
s katerim bo oprostil plačevanje okoljske dajatve tiste, ki po programu ne bodo priključeni
na javno kanalizacijo do leta 2015.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/8/07

Matej Kotnik, l.r.
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Datum: 08.10.2007

PROGRAM
UREDITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V NASELJIH ALI DELIH NASELIJ, KI DO
LETA 2015 NE BODO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO V OBČINI LUKOVICA

Zakonska osnova
Programu ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih ali delih naselij, ki do leta 2015 ne bodo
opremljena z javno kanalizacijo v Občini Lukovica je izdelan skladno z določili naslednjih prepisov:

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/06);


Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02);



Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
RS, št. 47/05, 45/07);



Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št.
123/04, 142/04-popr., 68/05 in 77/06);



Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št.
45/07)



Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l.
RS, št. 103/02);



Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02,
50/04);



Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 74/07);



Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS, št. 114/03, 130/04)



Navodilo o postopkih priprave predpisov ministra pristojnega za okolje o določitvi naselij ali
delov naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo (MOP, 2006);



Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 7/8/00)

Občinski in državni predpisi
Na podlagi izvrševanje določb 5., 6., 7. in 8. odstavka 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št. 123/04, 142/04-popr., 68/05 in 77/06),
je minister za okolje in prostor izdal Navodilo o postopkih priprave predpisov ministra pristojnega za
okolje o določitvi naselij ali delov naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.
To navodilo določa podrobnejše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred izdajo predpisa ministra,
pristojnega za okolje, o določitvi naselij ali delov naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno
kanalizacijo in na podlagi katerega izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode oziroma občine ne bodo zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.
Posamezna občina lahko na podlagi 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda na ministrstvo poda pisno pobudo za določitev naselij ali delov naselij, ki do
leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.
Pobudi občine ministrstvu mora biti predloženo:
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1. občinski predpisi, ki urejajo javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode, ki morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske
vode in predpisi, ki urejajo način in obliko izvajanja gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja,
2. program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki mora biti skladen s
predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. izpis iz predpisane evidence za območja iz programa ureditev, ki se vodi skladno s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode v tiskani in digitalni obliki
4. program ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naseljih ali delih naselij, ki do leta
2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.
Program mora sprejeti občinski svet občine in mora veljati najmanj do 31. 12. 2015.
Pobudo občine s prilogami ministrstvo posreduje na Agencijo RS za okolje, ki preveri pravilnost vsebine iz
2. 4. in 6. točke 3. člena in izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 4. člena tega navodila. Agencija za okolje
preverjeno pobudo občine s prilogami vrne na ministrstvo v roku 15 dni od prejema. Ostale pogoje preveri
ministrstvo pred pripravo in objavo predpisa ministra. Izpolnjevanje pogojev mora biti obrazloženo na
obrazcu, ki je sestavni del Navodila o postopkih priprave predpisov ministra pristojnega za okolje o
določitvi naselij ali delov naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.
Ministrstvo za okolje in prostor pred izdajo predpisa ministra za posamezno občino preveri:
1. da je javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode urejena v skladu s
predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode in predpisi, ki urejajo
način in obliko izvajanja gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja,
2. da ima izvajalec javne službe sprejet program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske
vode,
3. da ima izvajalec javne službe vzpostavljeno evidenco in da jo vodi v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
4. da je izvajalec javne službe poročal ministrstvu v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode,
5. da zavezanec za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode
izpolnjuje predpisane obveznosti iz naslova okoljske dajatve za posamezno občino,
6. da program ureditev vsebuje elemente določene v 3. členu Navodila in da je skladen s predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
7. da ima občina za tekoče leto sprejet občinski proračun in
8. da je program ureditev sprejel občinski svet.
Podrobneje o vsebini programa ureditev
Program ureditev mora vsebovati:
1. hišne številke stavb v naseljih ali delih naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljene z javno kanalizacijo,
2. navedbo ali se posamezna stavba nahaja na občutljivem ali vodovarstvenem območju,
3. navedbo, ali se v posamezni stavbi izvaja gospodarska dejavnost,
4. kartografska priloga s prikazanim območjem, kjer stavbe do leta 2015 ne bodo opremljene z javno
kanalizacijo in prikazanimi območji iz 2. točke,
5. obseg storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki se
izvajajo v naseljih ali delih naselij iz 1. točke,
6. tipske ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki zagotavljajo, da se komunalna
odpadna voda ne odvaja neočiščena v vode in so v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode,
7. roke za izvedbo tipskih ureditev iz prejšnje točke, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode,
8. zavezance za izvajanje tipskih ureditev iz 6. točke,
9. predviden način financiranja tipskih ureditev iz 6. točke,
10. načrtovane ukrepe občine in izvajalca javne službe na območju občine za zagotavljanje izvedbe
programa ureditev,
11. predvidene roke za novelacijo programa ureditev, ki ne smejo biti daljši od štirih let.
Program ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih ali delih naselij, ki do leta 2015 ne bodo
opremljena z javno kanalizacijo

179

Hišne številke stavb v naseljih ali delih naseljih, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno
kanalizacijo
Hišne številke stavb so navedene v tabeli 2 – Program ureditev naselij.
Navedba ali se posamezna stavba nahaja na občutljivem vodovarstvenem območju
Na vodovarstvenem območju se nahajajo objekti z naslednjimi hišnimi številkami (GURS):
Mala Lašna 2, 3 in 4 ter Dupeljne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11.
Na občutljivem območju se ne nahaja noben objekt.
Navedbo ali se v posamezni stavbi nahaja gospodarska dejavnost
Podatki o gospodarski dejavnosti so navedeni v tabeli 1 – Program ureditev naselij.
Tabela 1 – Hišne številke, kjer se izvaja gospodarska dejavnost
NASELJE
ČEŠNJICE
ČEŠNJICE
ČEŠNJICE
ČEŠNJICE
ČEPLJE
ŠENTOŽBOLT
ŠENTOŽBOLT
ŠENTOŽBOLT
ŠENTOŽBOLT
BLAGOVICA
BLAGOVICA
BLAGOVICA
BREZOVICA PRI ZLATEM POLJU
DUPELJNE
DUPELJNE
DUPELJNE
DUPELJNE
HRIBI
HRIBI
JAVORJE PRI BLAGOVICI
JELŠA
KOMPOLJE
MALI JELNIK
MALI JELNIK
OBRŠE
PODMILJ
PODMILJ
PODMILJ
PREVOJE
PRVINE
SPODNJI PETELINJEK
TRNJAVA
VELIKI JELNIK
VOŠCE
ZAVRH PRI TROJANAH
ZAVRH PRI TROJANAH
ZGORNJI PETELINJEK
ZLATO POLJE

HIŠNA
ŠT.
3
6
8
9
10
1
2
3
6
23
27
30
8
3
9
11
12
7
9
4
12
8
2
4
6
2
8A
12
4
3
4
49
6
1
1
5
1
2

DEJAVNOST
ČEBULJ PETER S.P. - PREVOZNIŠTVO
JANEZ ŠINKOVEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
ŽUPNIJA ČEŠNJICE
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ČELEŠNK
PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU Z TOVORNIM VOZILOM PREVOZNIŠTVO DOLINAR JOŽEF s.p.
TROJAN PODJETJE ZA PREDSTAVNIŠTVO TRGOVINO IN PROIZVODNJO, D.O.O. TROJANE
ŽUPNIJA ŠENTOŽBOLT
AVTOPRALNICA NICK DROBEŽ NIKO S.P.
ZRIM & CO. TRGOVINA IN STORITVE D.N.O.
JEREBTRANS, STORITVE D.O.O.
TRANSPORTI CERAR FRANC S.P.
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA
DRUŠTVO NAMIZNEGA NOGOMETA BLISK
SREČKO GERČAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
MONTAL - VGRAJEVANJE POHIŠTVA FRANCI DOLINŠEK S.P.
ANZO GASILNI SISTEMI D.O.O., PODRUŽNICA LUKOVICA
MANIPULIRANJE Z LESOM-RAZREZ LESA, PREVOZ, POSTAVLJANJE OSTREŠJI LEON JAZBEC s.p.
JANEZ NOVAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN STRASSER S.P.
BRANKO PUSTOTNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
RESNIK STANKO S.P. - ZIDARSTVO
IZOLACIJE PESTOTNIK ROMAN PESTOTNIK S.P.
EKSTREMNI STRIPTIZ-KAČJE ATRAKCIJE SAŠO US S.P.
RAZVOJ IN RAZISKAVE EDO PRAŠNIKAR S.P.
GRADBENA MEHANIZACIJA MARIJAN, KOROŠEC, S.P.
KROPIVŠEK HILARIJA S.P. VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO
AVTOPREVOZNIŠTVO PETER MESARIČ S.P.
VIKTOR MATJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
LEVEC GREGOR S.P. - NC ELEKTRONIKA
LOVSKA DRUŽINA TROJANE - OŽBOLT
POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE VOBLK - STANISLAV PER S.P.
DUNJA GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA D.O.O.
AVTOPREVOZNIŠTVO JANEZ LAVRIČ S.P.
VINCENCIJ RESNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
AVTO RALLY-CROSS TEAM, ZAVRH PRI TROJANAH
ADACO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO ZA AIRSOFT
SGA TRGOVINA, STORITVE, POSREDOVANJE, D.O.O.

PE
8
4
2
5
8
4
5
4
20
6
7
0
5
5
6
6
6
7
2
5
5
7
5
6
7
2
4
2
6
0
10
13
3
7
6
5
2
6

Kartografska priloga s prikazanim območjem, kjer stavbe do leta 2015 ne bodo opremljene z javno
kanalizacijo in prikazanim območjem
Kartografski prikaz je podan v prilogi „A“ - Kartografska priloga s prikazanim območjem
Obseg storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki se
izvajajo v naseljih ali delih naselji
Javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda po programu ureditev
izvaja storitve v skladu s 13. členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode (Ur. l. RS, št. 105/02, 50/04) (v nadaljevanju besedila Pravilnik):
1. redno praznjenje nepretočnih greznic,

2. praznjenje pretočnih greznic in prevzem blata najmanj enkrat na štiri leta,
3. praznjenje malih komunalnih čistilnih naprav in prevzem blata najmanj enkrat na štiri leta ter
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4. obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alinee na podlagi Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
103/02).
Vsi uporabniki greznic in lastniki malih komunalnih individualnih čistilnih naprav morajo z
izvajalcem javne službe podpisati Pogodbo o rednem praznjenju nepretočnih in obstoječih pretočnih
greznic ter odvozu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti in vzdrževati evidenco vseh greznic in malih čistilnih naprav v
občini ter izdati mnenje vsem uporabnikom, glede skladnosti ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih
voda z točko 2.6 tega programa.
Storitev javne službe se prične izvajati takoj po sprejetju tega programa.
Tipske ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki zagotavljajo, da se odpadna
voda ne odvaja neočiščena v vode in so v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode
Predlagane tipske ureditve, ki zagotavljajo, da se voda ne odvaja neočiščena v okolje so:
- izgradnja nepretočnih greznic ali pretočnih greznic (malih čistilnih naprav brez ozračevanja)
skladno s standardoma SIST DIN 4261-del 1 in SIST EN 752-1:1995, kot ju opredeljuje 11. točka
5. člena Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Ur. l. RS, št. 114/03, 130/04),
-

izgradnja malih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, kot jo določa o Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103/02).

Na podlagi 1. odstavka 112. člena in ob upoštevanju načela plačila za obremenjevanje okolja iz 10. člena
Zakona o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/06) je povzročitelj
onesnaževanja dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja. Uredba o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št. 123/04, 142/04popr., 68/05 in 77/06) (v nadaljnjem besedilu Uredba) omogoča ministru, pristojnemu za okolje, izdajo
predpisa, s katerim določi naselja ali dele naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo
in na podlagi katerega izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode oziroma občina ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
komunalne odpadne vode.
Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zaračunava:
1. Lastnikom objektov, ki imajo pretočno greznico (skladno s standardom) oz. malo čistilno napravo,
ki jo je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda potrdil kot
skladno s predpisano tipsko ureditvijo, se okoljska dajatev obračuna glede na 9. člen Uredbe.
2. Lastnikom objektov, ki imajo nepretočno greznico, ki jo je izvajalec gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda potrdil kot skladno s predpisano tipsko ureditvijo, se okoljska
dajatev obračuna glede na učinek čiščenja, ki ga izkazuje čistilna naprava, na kateri se izčrpana
odpadna voda očisti.
3. Lastnikom objektov, ki nimajo odvajanja in čiščenja urejenega v skladu s prvim odstavkom tega
poglavja oz. jim izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ni izdal
potrdila o skladnosti s predpisano tipsko ureditvijo, se okoljska dajatev obračuna v višini,
predvideni za pretočno greznico, lastniki pa morajo urediti odvajanje in čiščenje do roka,
predvidenega v točki 2.7 tega programa.
Roki za izvedbo tipskih ureditev, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode:
Roki so podani v tabeli 2 - Program ureditev naselij.
Zavezanci za izvajanje tipskih ureditev iz točke 2.6
Zavezanci za izvajanje programa ureditev so lastniki stavb, navedeni v tabeli 2. Nadzor nad izvajanjem
programa ter obveščanje o obveznosti ureditve opravlja izvajalec gospodarske javne službe Prodnik
d.o.o. Izvajalec gospodarske javne službe letno poroča Občini Lukovica o izvedenih ureditvah in svojih
dejavnostih v zvezi z zagotavljanjem izvedbe ureditev.
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Predviden način financiranja tipskih ureditev iz točke 2.6
Izgradnjo nepretočne greznice ali izgradnjo lastne male individualne komunalne čistilne naprave financira
uporabnik sam. Za vsako gradnjo mora izvajalec javne službe v občini (Prodnik d.o.o.) podati projektne
pogoje in soglasje k projektnim rešitvam.
Načrtovani ukrepi občine in izvajalca javne službe na območju občine za zagotavljanje izvedbe
programa ureditev


Po sprejetju programa ureditev bodo vsi lastniki stavb na območjih, ki se ne priključujejo na javno
kanalizacijo, obveščeni o obveznosti zagotovitve tipske ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih
voda.



Skladnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda s predpisanimi tipskimi ureditvami bo izvajal
izvajalec gospodarske javne službe (Prodnik d.o.o.) in o tem vodil ustrezno evidenco.



Po preteku roka za izvedbo ureditev bodo podatki o neskladnostih s programom ureditev predani
inšpektorju za okolje.



Za vse nove gradnje v naseljih ali delih naselij, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno
kanalizacijo, bo izvajalec gospodarske javne službe izdal projektne pogoje, v katerih bo
navedena obvezna oprema objekta z malo čistilno napravo. Soglasje k projektni dokumentaciji bo
izdano le v primeru, da bodo ti pogoji upoštevani v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
ter ob podpisu pogodbe z izvajalcem gospodarske javne službe o rednem praznjenju in odvozu
blata. Rok za začetek izvajanja tipskih ureditev je takoj po sprejetju tega programa.

Predvideni roki za posodobitev programa ureditev
Program ureditev se bo posodobil predvidoma leta 2010.
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Tabela 2: Program ureditev naselij, kjer do leta 2015 ne bo izgrajena javna kanalizacija:

NASELJE

ŠTEVILO
PREBIVALCEV

VODOV
ARSTV
ENO

HIŠNE ŠTEVILKE

OBSEG STORITVE

1 – polno (nadzor in praznjenje)
2 – delno (praznjenje)
3 – se ne izv aja

57

NE

BLAGOVICA
BRDO PRI LUKOVICI
BREZOVICA PRI ZLATEM POLJU
BRŠLENOVICA
ČEPLJE
ČEŠNJICE

2
19
21
44
19

NE
NE
NE
NE
NE

DUPELJNE

44

DA

DUPELJNE
GABRJE POD ŠPILKOM
GOLČAJ
GORENJE
GRADIŠČE PRI LUKOVICI

9
30
0
22
16

NE
NE
NE
NE
NE

53

NE

5

NE

23

NE

41

NE

10
6
15
16

NE
NE
NE
NE

25

NE

16
16
31
22

NE
NE
NE
DA

48

NE

28

NE

13

NE

48

NE

9
15
32
17
15
15
25
8
11
27
16
22
48

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

51

NE

6

NE

55

NE

15
16
12
39
9

NE
NE
NE
NE
NE

49

NE

49

NE

0
16

NE
NE

39

NE

44

NE

HRIBI
IMOVICA
JAVORJE PRI BLAGOVICI
JELŠA
KOMPOLJE
KORENO
KORPE
KRAJNO BRDO
KRAŠNJA
LIPA
LOG
MALA LAŠNA
MALA LAŠNA
MALI JELNIK
OBRŠE
PODGORA PRI ZLATEM POLJU
PODMILJ
POLJANE NAD BLAGOVICO
PRESERJE PRI LUKOVICI
PRESERJE PRI ZLATEM POLJU
PREVOJE
PRILESJE
PRVINE
SELCE
SPODNJE KOSEZE
SPODNJE LOKE
SPODNJI PETELINJEK
STRAŽA
SUŠA
ŠENTOŽBOLT
TRNJAVA
TRNOVČE

UČAK
V ZIDEH
VELIKI JELNIK
VIDEM PRI LUKOVICI
VOŠCE
VRANKE
VRH NAD KRAŠNJO
ZAVRH PRI TROJANAH
ZGORNJE LOKE
ZGORNJI PETELINJEK
ZLATENEK
ZLATO POLJE

1, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 34
1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7, 8, 10, 11, 12, 17, 34
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11
12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1,2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
27, 28, 44
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14
1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31,
32
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14
1, 8, 9
6,16
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 18, 19, 20, 21, 22
1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20,
74
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1
2,3,4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 43
2, 3, 4, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 34, 35
1, 2, 3, 4, 5, 6
11, 12, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15,16
1, 2, 16, 17
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 31, 32
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 38
11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
21, 22
1, 17, 18, 19, 20
1, 2, 3, 4, 5, 6
6,7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15
17
1, 3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
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PREDLAGANA TIPSKA
UREDITEV

ROK ZA
IZVEDBO
TIPSKE
UREDITVE

KANAL – priključen na jav no kanalizacijo
GREZ_N – greznica nepretočna
GREZ_P – greznica pretočna
MCN – mala čistilna naprav a, ki ni del
jav ne kanalizacije,
NEZNAN – atributa ni mogoče določiti

1

GREZ_N ali MČN

2015

1
1
1
1
1

GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali

2015
2015
2015
2015
2015

MČN
MČN
MČN
MČN
MČN

1

MČN

1
1
1
1
1

GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali

MČN
MČN
MČN
MČN
MČN

2010
2015
2015
2015
2015
2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1
1
1
1

GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali

MČN
MČN
MČN
MČN

2015
2015
2015
2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1
1
1
1

GREZ_N ali MČN
GREZ_N ali MČN
GREZ_N ali MČN
MČN

2015
2015
2015
2010

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali

MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN
MČN

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1
1
1
1
1

GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali
GREZ_N ali

MČN
MČN
MČN
MČN
MČN

2015
2015
2015
2015
2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1
1

GREZ_N ali MČN
GREZ_N ali MČN

2015
2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

1

GREZ_N ali MČN

2015

Na podlagi 10. člena Odloka o Knjižnici Domžale (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/04) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji,
dne 8. 10. 2007, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET KNJIŽNICE DOMŽALE

Občinski svet Občine Lukovica kot predstavnika ustanovitelja Občine Lukovica v Svet Knjižnice
Domžale imenuje ga. Marto Keržan, univ. prof. primerjalne književnosti in slovenskega jezika,
stan. Prevoje pri Šentvidu 89, 1225 Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007

Na podlagi 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne 8. 10. 2007,
sprejel

SKLEP
O RAZGLASITVI OBČINE LUKOVICA ZA OBMOČJE BREZ GENSKO SPREMENJENIH
ORGANIZMOV

Občinski svet Občine Lukovica razglaša območje Občine Lukovica za območje, na katerem je
pridelava gensko spremenjenih organizmov nezaželena. Občina Lukovica bo uporabila vse
primerne in zakonsko možne ukrepe, da se kmetje in lastniki zemljišč na območju občine ne bi
odločali za gojenje GSO na svojih zemljiščih.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007
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Na podlagi 36. člen Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS št. 51/06) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji,
dne 8. 10. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LUKOVICA

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na 8 seji dne, 8. septembra 2007 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mikropodjetja, kot je opredeljeno v
Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske
skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33-42, z
vsemi spremembami), v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo in kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001 (UL L št. 358 z dne
16.12.2006 str. 3), v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme - in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379 z
dne 28.12.2006 str. 5),v nadaljevanju Uredba »de minimis« za gospodarstvo ki se uporablja za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči izvajanja programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja se
zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Lukovica.
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3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene
v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
-

-

-

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se
uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št.
1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega
ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje,
ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti
priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu
potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
»mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR
letnega prometa ;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere
je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih
davkov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na
podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
»kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32
Uredbe (ES) št. 1698/2005;
»komisija« pomeni Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja ali Komisija za kmetijstvo
5. člen
(vrste pomoči)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se bodo finančna sredstva
dodelila na podlagi:
Uredbe za Skupinske izjeme, ki se uporablja za primarno kmetijsko proizvodnjo:
- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb
- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- pomoč za arondacijo
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
- Uredba »de minimis« za gospodarstvo: naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
- naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Izvajanje lokalne razvojne strategije:
- izvajanje projektov lokalne razvojne strategije s področja zgoraj navedenih ukrepov
6. člen
(upravičenci do pomoči)
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-

-

pravne in fizične osebe, ki ustrezajo SME podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES)
št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine;
člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju
občine ali regije;
registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
7. člen
(letni program ukrepov)

Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih vrst pomoči vsako leto z razpisom določi
komisija na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
Letni program ukrepov pripravi komisija občine Lukovica na osnovi določil pravilnika in mora vsebovati
najmanj:
- navedbo ukrepa¸
- višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
- predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za
dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
-

-

Vloge za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja vložijo upravičenci na
osnovi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem vestniku Občine Lukovica, v sredstvih javnega
obveščanja, na oglasnih deskah in po internetu.
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene
v javnem razpisu.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija.
Vloge se odpirajo po zaporednem vrstnem redu prispetja vlog. Odpiranje vlog ni javno. Po pregledu
vlog na podlagi pogojev in kriterijev iz tega pravilnika komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
V primeru, da višina dodeljenih pomoči popolnih vlog presega razpoložljiva sredstva za posamezen
ukrep, komisija opravi oceno vlog na podlagi meril za ocenjevanje in šele nato pripravi predlog
prejemnikov sredstev.
Predlog komisije potrdi župan občine v okviru proračunskih sredstev, namenjenih za
ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v odloku o proračunu občine za tekoče leto.
Občinska uprava vlagateljem odobrenih vlog izda odločbo z odobreno višino sredstev sofinanciranja
za posamezen ukrep in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Vlagateljem neodobrenih vlog pa izda
odločbo o zavrnitvi.
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom odločbe o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med Občino Lukovica in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen
(merila in kriteriji)

Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem
razpisu.

10. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe),
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-

predmet podpore,
pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
upravičence za dodelitev sredstev,
upravičene stroške,
morebitne omejitve,
finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči),
višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
merila za ocenjevanje vlog,
navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
rok za vložitev zahtevkov,
naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
način reševanja vlog,
odpiranje vlog,
rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.

Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
-

osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko
računa za nakazilo sredstev,
namen zahtevka,
izjavo o točnosti navedenih podatkov,
izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca
pomoči oz. njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
druge zahtevane priloge
II. VRSTE POMOČI (ukrepi)
UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje
Priloga 1 k Pogodbi skladno s 4. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006.
Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
-

kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev,
gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja,
naložba mora biti v skladu z veljavnimi standardi Skupnosti,
kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti
razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali).

Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
- do 40% upravičenih stroškov za ostala območja
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:

188

-

najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne presega 100.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunski let ali 120.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD).
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen
za perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
1.1 Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedo investicije;
- predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje;
- najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom,
- najmanjša zmogljivost hleva za rejo drobnice mora biti 15 ležišč;
- najmanjša zmogljivost hleva za rejo krav molznic mora biti 10 ležišč v območjih z
omejenimi
dejavniki in 20 ležišč v nižinskem območju, najmanj 20 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in
25 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter 5 ležišč v
območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje;
- rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2;
- imeti načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, s popisom del in materiala;
- za postavitev mreže proti toči, imeti v lasti ali na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne
površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev in izvedbeni načrt;
- za razširitev obstoječih sadnih trajnih nasadov mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne
površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev;
- na novo posaditi trajni nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev.
- za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne
površine 0,1 ha;
- na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
Upravičeni stroški:
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na
zakonodaji Skupnosti;
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
- nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, …),
razen gnojnih jam in gnojišč
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov na kmetijskem gospodarstvu
2.1. Specifični pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše
- izdelan načrt ureditve zemljišča (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih
nasadih, gozdne vlake).

Upravičeni stroški:
-

stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, težko ovrednotiti delo,
potrebne kalkulacije,
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-

stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov če se dokazuje, da taka
naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %
- stroški strojnih storitev odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja:
- stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti ter gozdnih vlak.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde
glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Pomoč se ne dodeli:
- Za nakup živali, proizvodnih pravic in enoletnih rastlin,
- Zasaditev enoletnih rastlin,
- Za preproste naložbe za nadomestitev,
- Drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom in
sicer:
-

za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so
kmetijska poslopja, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.

Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) leži na
območju Občine Lukovica.
Splošni pogoj upravičenosti je, da mora biti objekt vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD),
ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture, v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko
izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt).
Upravičeni stroški so stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo
oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis
del, konservatorski program, stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
-

za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na OMD, ki ne
povzročijo povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije
- dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo
zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
-

najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 3.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
(6. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij, če je le-ta v javnem interesu.
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Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo
površine in sedež na območju Občine Lukovica.
Pogoj upravičenosti je, da mora biti premestitev v javnem interesu, izkazan s pravno podlago.
Upravičeni stroški so razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, in premestitev s
posledico pridobitev nadomestnega modernejšega poslopja.
Bruto intenzivnost pomoči:
-

do 100 % dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in
ponovno postavitev obstoječih stavb,
- če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati
vsaj 50 % na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi.
Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na
OMD,
- če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam
prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je
upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na OMD.
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
-

najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 €, najvišji znesek pa
gospodarstvo..

5.000 € na kmetijsko

15. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine
in sedež na območju Občine Lukovica ter zavarovalnice, ki imajo sklenjeno pogodbo z ARSKTRP (Tilia,
Adriatic Slovenica, Triglav in Zavarovalnica Maribor).
Splošni pogoji upravičenosti so pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški predstavljajo sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo
neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, kot so toča, udar strele, požar
zaradi udara strele, spomladanska pozeba, vihar in poplave in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali
napad škodljivcev.

Bruto intenzivnost pomoči:
Podpora občine znaša razliko med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja
živali za primer bolezni.
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
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-

najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, največji pa 100 € na upravičenca na leto.
16. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Lukovica.
.Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi)
kmetijskih zemljišč.
Bruto intenzivnost pomoči:
do 100 % dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
-

največji znesek pomoči znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
17. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so
izvajalci ukrepa, kot je opredeljeno v tem členu..
Splošni pogoji upravičenosti je, da mora biti pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se
omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
-

izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku
so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo
le-teh ter način izvedbe plačil.

Upravičeni stroški predstavljajo pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem
kakovosti kmetijskih proizvodov:
-

stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000
stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP)
stroški za uvedbo sistemov sledljivosti
stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje

Bruto intenzivnost pomoči:
-

do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
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-

najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 €, najvišji pa 1000 € na na projekt ali pa na
upravičenca-izvajalca na leto.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
-

usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti;
izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin
stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.

Upravičenci so registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije, organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije, Občina Lukovica z izvajalci sklene pogodbo v
kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti je, da morajo upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka k vlogi
predložiti letni program dela, upravičenci pod alinejo tri pa dokazila, zahtevana ta javnim razpisom
(dokazilo o nezmožnosti za delo). Pomoč se ne dodeli za izvedene aktivnosti oz. ne plača se računov
kmetu, pač pa se po odobreni vlogi na razpis sredstva nakažejo organizaciji, ki opravi kmetovo
nadomeščanje. Pomoč je v obliki subvencioniranih storitev. Pomoč mora biti dostopna vsem
upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično
podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za
kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški na področju organiziranja in izvedbe programov na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavec na kmetijskem gospodasrtvu se pomoč dodeli za kritje:
- stroškov organiziranja programov usposabljanja.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
-

honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanje na njih:
-

stroški udeležbe
potni stroški
stroški izdaje publikacij
najemnine razstavnih prostorov
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.

Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in
predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali razen za proizvode iz
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006- poreklo niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov
vzpostavitve internetne strani).
Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom:
-

stroški strojnih storitev,
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-

stroški nadomestne najete delovne sile.

Bruto intenzivnost pomoči:
-

pomoč lahko krije do 100 % stroškov.
pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
- kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih
in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo.
Najmanjši/največji upravičeni stroški:
-

za društva do 1000 €/ program letno
za organizacije do 6.000 €/program letno
za nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno. Upravičenec je v tem primeru organizacija, ki
opravi storitev nadomeščanja.
19. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 18 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira
iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno
pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe
(ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006..
Splošna pravila za gospodarstvo
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006)
20. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih
idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potreba za začetek opravljanja
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
-

predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
zelišč, …..);
predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1
turizem na kmetiji
dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
kompostiranje organskih snovi.
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Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Lukovica.
Splošni pogoji upravičenosti je, da morajo upravičenci izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji. Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija,
splošni stroški.
Bruto intenzivnost pomoči
- do 50% upravičenih stroškov
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči
-

najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5000 € na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
-

neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Lukovica.
Splošni pogoj upravičenosti predstavlja da morajo upravičenci izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji. Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija,
ostali splošni stroški.
Bruto intenzivnost pomoči
- do 50% upravičenih stroškov
Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči
-

najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5000 € na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
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IV. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja občine Lukovica (Uradni vestnik,št 5/02)
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in se uporablja za
programsko obdobje 2007-2013.

Številka: 9/8/07

Župan

Datum: 08. 10. 2007

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/05), 23. člena oziroma 24. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( Ur. list RS, št. 93/05) in 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne 8. 10. 2007,
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI SVETA LJUBLJANSKE
URBANE REGIJE IN PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
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Občinski svet Občine Lukovica soglaša s podpisom predloga Sklepa o spremembah Sklepa o
ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije in predlogom Sklepa o spremembah Sklepa o
ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007

Na podlagi Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, številka 123/06), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, številka 100/05, 21/06 in 14/07), Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, številka 1/01, 5/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, številka 3/01) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne 8. 10. 2007, sprejel

SKLEP
O USKLADITVI NAZIVOV POSTAVK IZ NRP Z NAZIVI ODOBRENIH PROJEKTOV

Občinski svet Občine Lukovica sprejme popravek Načrta razvojnih programov za leto 2007 – 2010.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 11/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02,
55/03, 83/03 in 54/07), Odloka o postopkih in načinu povračil sovlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/04) je občinski svet Občine Lukovica na
8. seji, dne 8. 10. 2007, sprejel
SKLEP
O NAČINU POVRAČIL SOVLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Občinski svet Občine Lukovica sprejema predlagani način povračila sovlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje v Občini Lukovica.

197

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 12/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007

Na podlagi 6. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za
določitev kandidata za člana Državnega sveta (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/97) in 16. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne
8. 10. 2007, sprejel
SKLEP
O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO (ELEKTORJEV) ZA VOLITVE ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA IN O IZVOLITVI KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
1. Za predstavnika v volilno telo 2. volilne enote (elektorja) sta izvoljena:
- Ivanka Lederer Vidmar, roj. 26. 12. 1953, stan. Zlatenek 12, 1223 Blagovica
- Alojzij Pezdirc, roj. 29. 05. 1969, stan. Spodnje Prapreče 13, 1225 Lukovica
2. Za kandidata za člana Državnega sveta je izvoljena Marija Juteršek, roj. 20. 12. 1959, stan.
Trnjava 34, 1225 Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 13/8/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8. 10. 2007

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 100/05 in 60/07) in 36. člena statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) sem sprejel naslednji
SKLEP
O USTANOVITVI IN IMENOVANJU ČLANOV PROJEKTNEGA SVETA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE LUKOVICA IN IZVEDBENEGA DELA OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LUKOVICA
1. V projektni svet se imenujejo:


Marjan KVEDER, stan. Rafolče 11, 1225 Lukovica

predsednik
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Janez MIKLAVC, stan. Lukovica 26b, 1225 Lukovica

član



Anton POGAČAR, stan. Mali Jelnik 14, 1223 Blagovica

član



Franc DOLINAR, stan. Šentvid pri Lukovici 18, 1225 Lukovica

član



Franc BARLIČ, stan. Blagovica 3, 1223 Blagovica

član



Viktor MATJAN, stan. Podmilj 12, 1223 Blagovica

član

2. Naloga Projektnega sveta za pripravo strategije prostorskega razvoja občine Lukovica in
izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta občine Lukovica je opredelitev do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga prostorske strategije in
okoljskega poročila za pripravo prostorske strategije ter sodelovanje pri oblikovanju predloga
izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. Stališča, predlogi in opredelitve
projektnega sveta bodo podlaga Občinskemu svetu Občine Lukovica pri odločanju in
sprejemanju prostorskih aktov.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica..
OBČINA LUKOVICA

župan Občine Lukovica

ŽUPAN

Matej Kotnik, l.r.

Številka: 1785/07
Datum: 11.10.2007

POPRAVEK SKLEPA 7. seje z dne, 11. 07. 2007
Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06), Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
100/05, 21/06 in 14/07), statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občina Lukovica, št. 1/01 in 5/06) in
Poslovnika občinskega sveta (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) je Občinski svet Občine Lukovica na
7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007 IN ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007
1. Sprejme se proračun Občine Lukovica za leto 2007 in Odlok o proračunu Občine Lukovica
za leto 2007 v predlagani obliki, vključno s sprejetim amandmajem.
2. Občinski svet Občine Lukovica nalaga županu, da ne sme realizirati odhodka v višini
50.936,00 EUR na kontu 082005, dokler ni sklenjena ustrezna pogodba o prenosu
nepremičnin na Občino Lukovica, potrjena od občinskega sveta in notarsko overjena.
3. Občinski svet Občine Lukovica sprejema kriterije za določitev obsega financiranja redne
dejavnosti krajevnih skupnosti, in sicer 40% po enakih deležih, 40% po številu prebivalcev,
4% po številu mlajših od 15 let, 4% po številu starejših od 65 let ter 12% po površini
krajevnih skupnosti. Kriteriji se uporabljajo že za proračun za leto 2007.
4. Občinski svet Občine Lukovica sprejema predlog obravnave Načrta razvojnih programov
do leta 2011, predlagatelj pa zagotovi upoštevanje programskih prioritet, enakomeren in
skladen razvoj občine ter večja vlaganja v območja, katerim v zadnjih letih ni bilo
zagotovljenih upravičenih proračunskih sredstev. Predlog za prvo obravnavo se predloži v
času, ki bo omogočal sprejem načrta do sprejema proračuna za leto 2008.
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5. Občinski svet podpira sprejem dvoletnega proračuna in predlaga pripravljalcu, da ga
predloži občinskemu svetu še v l. 2007.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.:4/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11. 07. 2007

KAZALO 10/2007
SKLEP O SPREJEMU SOGLASJA K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VVE MEDO IN DELOVNIH MEST
DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE
165
SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU PŠ7
ŠENTVID PRI LUKOVICI
165
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU PŠ7 ŠENTVID
LUKOVICI

166

PRI

ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA PŠ7 ŠENTVID
PRI LUKOVICI

176

SKLEP O SPREJEMU PROGRAMA UREDITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V
NASELJIH ALI DELIH NASELIJ, KI DO LETA 2015 NE BODO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO ZA
OBMOČJE OBČINE LUKOVICA
177
PROGRAM UREDITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V NASELJIH ALI DELIH NASELIJ,
KI
DO LETA 2015 NE BODO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO V OBČINI LUKOVICA
178
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SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET KNJIŽNICE DOMŽALE

185

SKLEP O RAZGLASITVI OBČINE LUKOVICA ZA OBMOČJE BREZ GENSKO SPREMENJENIH
ORGANIZMOV

185

SKLEP O SPREJEMU PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LUKOVICA
186
PRAVILNIK O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI LUKOVICA
186
SKLEP O SPREJEMU SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI SVETA LJUBLJANSKE URBANE
REGIJE IN PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
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SKLEP O USKLADITVI NAZIVOV POSTAVK IZ NRP Z NAZIVI ODOBRENIH PROJEKTOV

198

SKLEP O NAČINU POVRAČIL SOVLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
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SKLEP O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO (ELEKTORJEV) ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA
SVETA IN O IZVOLITVI KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
199
SKLEP O USTANOVITVI IN IMENOVANJU ČLANOV PROJEKTNEGA SVETA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE LUKOVICA IN IZVEDBENEGA DELA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE LUKOVICA
200
SKLEP O SPREJEMU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007 IN ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LUKOVICA ZA LETO 2007 – POPRAVEK SKLEPA
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
začasni odgovorni urednik: Stojan Majdič
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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