URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 24. 12. 2007, ŠT. 14, LETO 2007
CENA 0,21 EUR

Na podlagi 32. in 33. člena 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) in 16. člena Statuta Občine Lukovica ( Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) je župan Občine Lukovica dne 5. decembra 2007, sprejel
SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LUKOVICA
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Lukovica za leto 2008 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju proračuna v letu 2007. V obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 se tako
lahko porabi največ 1.366.748 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Lukovica ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. decembra 2007.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega
leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje
občinskega poračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno
za financiranje funkcij občine.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Lukovica se vroči Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru
Občine Lukovica ter se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se od 1.
januarja 2008 dalje.
Številka: 2109-2007

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA

Lukovica, dne 05. decembra 2007
Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi 18., 19., 50., 59., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur. list RS, št.
33/07), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list
RS, št. 99/07), Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja L6
Lukovica jug (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 12/06, 5/07), Sklepa o ugotovitvi stanja postopkov priprave
občinskih prostorskih aktov (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 7/07) in 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 11. seji, dne 17. 12. 2007,
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM
(LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L6 Lukovica jug v 1. obravnavi in ga posreduje
skupaj z grafičnimi sestavinami v 30-dnevno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od 24.12.2007 do vključno 24.01.2008 v prostorih občinske
stavbe v Lukovici. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne
16.01.2008, ob 17.00 uri, v prostorih Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi pristojna strokovna služba
v okviru občinske uprave Občine Lukovica.
4. Predlog sklepa glede obstoječega in načrtovanega prenosnega plinovoda M2 oziroma
M2/1 Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani, se vključi med pripombe in predloge
občinskega sveta v času javne razgrnitve in javne obravnave.
5. Možna je izvedba predobremenilnega nasipa na celotnem območju urejanja, pri čemer je
možna faznost izvedbe in pri tem tudi izvzem zemljišča, ki je v lasti g. Franca Cerarja.
6. Pri izvedbi predobremenilnega nasipa se mora uporabiti pot, ki pelje iz kamnoloma
Lukovica, v nadaljevanju po regionalni cesti RII 447 do križišča pri občinski stavbi in nato
levo po uvozu v območje L6, kot je določeno z zazidalnim načrtom.
7. Pripombe svetnikov pri tej točki se obravnavajo kot pripombe v času javne razgrnitve in
so sestavni del dokumenta, ki ga je potrebno upoštevati pri sprejemu Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L6
Lukovica jug.
Občinska uprava oblikuje predloge, podane v razpravi skupaj z utemeljitvami.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/11/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 17. 12. 2007
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Na podlagi 179. člen Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02), 61. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97), 24. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/99, 8/03, 1/06), 1. člena Odloka o povprečni ceni
stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 6/03), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi
(Ur. list RS, št. 48/98) in 16. člen Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
Občinski svet Občine Lukovica na 11. seji, dne 17. 12. 2007, sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI GRADBENE CENE IN VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2008
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto
2008 znaša 0,0148 EUR/m2 (za leto 2007 - 0,0140 EUR/m2) . Vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2008 pa znaša 0,0074
EUR/m2 (za leto 2007 - 0,0070 EUR/m2).
2. Gradbena cena 2008 znaša 700,7575 EUR/m2 (za leto 2007 – 661,0902 EUR/m2), izhodiščna
cena povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za objekte individualne
komunalne rabe je 43,2756 EUR/m2 (za leto 2007 – 40,8260 EUR/m2), za objekte kolektivne
komunalne rabe pa 58,3689 EUR/m2 oz. (za leto 2007 – 55,0650 EUR/m2.)
3. Sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se
od 01.01.2008.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/11/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 17. 12. 2007

Na podlagi 46. člena in 2. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) ter
skladno s 7. členom Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) župan sprejme
SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH
AKTOV OBČINE LUKOVICA
1.

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

1.1.

Ocena stanja

Občina Lukovica je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja vodila postopek
priprave nove Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in Prostorskega reda občine (PRO) na
podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP-1.
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Z uveljavitvijo novega Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur.l. RS, št. 33/07) se bo, v skladu s
prehodnimi določbami, postopek za sprejem SPRO nadaljeval in končal po določbah ZUreP-1 glede na
to, da je bil prostorski akt že javno razgrnjen, postopek za sprejem PRO pa po določbah ZPNačrt kot
izvedbeni del OPN.
Občina Lukovica je s pripravo novih prostorskih načrtov pričela že v letu 2004 ter 2005 in je v osnutku
prostorskega razvoja občine (lastne strateške usmeritve) izhajala iz rešitev, ki so opredeljene v obstoječih
in še vedno veljavnih Prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 19862000, dopolnjenega 1988 (Ur. vestnik občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in Prostorskih sestavinah
Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Ur. vestnik občine Domžale, št. 10/86), oboje
za območje občine Lukovica, in v nadaljevanju dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Ur. vestnik občine Lukovica,
št. 5/97, 4/03, 6/04). Med njimi je tako opredelila tudi že v sedanjih prostorskih aktih načrtovano obrtno –
industrijsko cono Prevojske gmajne, in sicer s preoblikovanjem v zaokroženo območje obrtno industrijske cone Prevojske gmajne, vključno s sedaj določenim odlagališčem, katerega umestitev v ta
prostor je nesmiselna. Na ta način se bo na območju občine Lukovica tudi v prihodnje zagotovila možnost
razvoja obrti in podjetništva, za kar so bile izražene prostorske potrebe že v preteklosti.
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin je v spremembi sistema urejanja
prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt in je sprejem prostorskih dokumentov časovno odmaknil (sprejem
dokumentov v roku dveh let po uveljavitvi podzakonskih aktov, ki so v pripravi). Želja občine je, da
skladno veljavni zakonodaji, domačim in vsem ostalim podjetnikom pravočasno zagotovi prostorske
možnosti gradnje objektov storitvenih in proizvodnih dejavnosti, torej pred izpeljavo in zaključkom
celotnega, znatno kompleksnejšega in časovno odmaknjenega, postopka priprave prostorskih aktov ter
na ta način pospešiti razvoj podjetništva na svojem območju.
Skladno veljavni zakonodaji – ZPNačrt se namreč lahko do uveljavitve OPN veljavne prostorske
sestavine spreminjajo in dopolnjujejo ob smiselni uporabi določb ZPNačrt, ki se nanašajo na OPN.
Tako pravno, kot tudi strokovno utemeljeno je, da se prostorsko in vsebinsko povsem ločeno območje
obrtno industrijske cone Prevojske gmajne obravnava samostojno. Območje je bilo kot pobuda in koncept
občine vključeno v osnutek SPRO in PRO, za kar je bilo izdelano tudi okoljsko poročilo, za katerega je
Ministrstvo za okolje in prostor izdalo mnenje o njegovi ustreznosti, štev. 354-09-215/2005 z dne
5.9.2007, in je bilo tudi že javno razgrnjeno in obravnavano.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin zaokroženega območja obrtno
industrijske cone Prevojske gmajne je v 2. odstavku 96. člena ZPNačrt.
2.

Območje prostorskega načrta

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lukovica, dopolnitev 1999 (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 04/03, 6/04) se izdelajo za zaokroženo območje obrtno industrijske cone
Prevojske gmajne.
3.

Način pridobitve strokovnih rešitev

3.1.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin se bodo smiselno uporabile že izdelane
strokovne podlage, ki jih je občina izdelala za potrebe novih prostorskih aktov.

3.2.

Dodatno se izdela programska zasnova za preoblikovanje načrtovane obrtno industrijske cone.

3.3.

Izdelava variantnih rešitev ni predvidena.
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3.4.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se izdelajo na digitalnem katastrskem načrtu v
merilu 1:5000 in na topografskih kartah v merilu 1:25000.

4.

Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
faze

rok

1.

Sklep o začetku priprave

december 2007

2.

izdelava strokovne podlage

januar 2008

3.

izdelava osnutka

januar 2008

4.

pridobitev smernic NUP

januar/februar 2008

5.

priprava dopolnjenega osnutka

februar/marec 2008

6.

uskladitev okoljskega poročila

marec 2008

7.

usklajevanje smernic

marec 2008

8.

javna razgrnitev (JR)

april/maj 2008

9.

priprava stališč do pripomb in predlogov iz JR in JO

maj 2008

10.

izdelava predloga

junij 2008

11.

pridobitev mnenj

junij/julij 2008

12.

potrditev ministra

avgust 2008

13.

sprejem dokumenta na OS

september 2008

Predvideni roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin se lahko spremenijo zaradi
postopka izvedbe CPVO ali zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5.

Navedba nosilcev urejanja prostora

Pri pripravi sprememb in dopolnitev so nosilci urejanja prostora isti kot so bili določeni za pripravo SPRO
in PRO.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce
urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
6.

Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin in njihovih strokovnih podlag
zagotovijo zainteresirani investitorji.
7.

Veljavnost in objava sklepa

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lukovica
začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Sklep pripravljavec pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na
svetovnem spletu.
Številka: 31/08

Župan Občine Lukovica

Datum: 07.01.2008

MATEJ KOTNIK, l.r.
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Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica
št. 6/96), 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 1/01) in ob uporabi 24.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/01), je
občinski svet Občine Lukovica na korespondenčni seji dne 21.12.2007 sprejel

SKLEP
O ZAČASNEM REŠEVANJU DEPONIRANJA ODPADKOV V OBČINI LUKOVICA
1.

Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da Javno komunalno podjetje Prodnik do potrditve
cen za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki, na katere je bilo pridobljeno soglasje
občine, s strani Vlade RS, ne opravi zamenjave zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da Javno komunalno podjetje Prodnik s 1.1.2008 ne
prične z izvajanjem Pogodbe o odlaganju odpadkov na odlagališče Bukovžlak v Celju ter
Dodatka št. 1 k tej pogodbi ter z izvajanjem Pogodbe o odlaganju ostankov komunalnih
odpadkov na komunalno deponijo Ostri vrh v Logatcu, ampak nadaljuje z začasnim
odlaganjem odpadkov na deponiji Dob.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: koresp./december/07

Matej Kotnik,l. r.

Datum: 21. 12. 2007

POPRAVEK SKLEPA
Na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 5/05, 3/06 – obvezna razlaga) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je občinski svet na izredni seji, dne 19. 11. 2007, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA ZA OPRAVLJANJE STORITVE INSTITUCIONALNEGA
VARSTVA
Občinski svet Občine Lukovica soglaša z namero ponudnika, podjetja SCT Novista d.o.o., za opravljanje
storitve institucionalnega varstva.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.:2/izr./07

Matej Kotnik

Datum: 19.11. 2007
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