URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 19. 05. 2008, ŠT. 3, LETO 2008
CENA 0,96 EUR

Na podlagi 7. člen Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člen statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme
2008.

Letni program športa Občine Lukovica

za leto

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 14. seji dne 08.05.2008 sprejel naslednji
LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2008 so sredstva za šport razporejena po naslednjih vsebinah oziroma ekonomskih
namenih:
1. sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
2. sredstva za Zavod za šport in rekreacijo Domžale
3. sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov

4.
5.
6.
7.
8.
9.

sredstva za športno igrišče Šentvid
sredstva za športno igrišče Trojane
sredstva za športno igrišče Krašnja
sredstva za športno igrišče Rafolče
sredstva za otroško igrišče v Šentvidu
sredstva za športno igrišče Poljane - Češnjice

Opis vsebin ter obseg

financiranja posameznih programov

1. Sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
Po vsebini so to programi, ki se izvajajo v društvih, in sicer:
I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

s programi:

- zlati sonček,
- ciciban planinec (planinska šola) in taborništvo
- drugi 60 urni programi)
V te programe so vključeni otroci do 6. leta starosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- zlati sonček
- program Krpan
- drugi 80-urni programi
V te programe so vključeni otroci od 6. do 15. leta starosti.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati vrstnikov v
mednarodnem merilu.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine (80-urni programi)
Financira se dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.
Športna vzgoja mladine usmerjene

v kakovostni in vrhunski šport
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II. KAKOVOSTNI ŠPORT
III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2008 namenijo sredstva v znesku 17.000,00 EUR. V ta sredstva so
vključena tudi sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu, za izobraževanje in usposabljanje
strokovnih kadrov v društvih in za delovanje društev.
Razdelitev sredstev po vsebinah nacionalnega programa športa:
Vsebine športnih programov

Sredstva

1. Programi športnih društev

14.000,00 EUR

Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija

2. Razvojno strokovne naloge v

društvu

3.000,00 EUR

Materialni stroški društev
Prireditve društev
SKUPAJ

17.000,00 EUR

2. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale kot javno službo koordinira programe, ki se izvajajo v vrtcih in šolah
UE Domžale. V okviru programov, ki jih koordinira in vodi Zavod, se sofinancirajo naslednji programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Program Zlati sonček se izvaja v vrtcu Medo. V program je vključenih okoli 30 otrok.
Program v celoti financira Ministrstvo za šolstvo in šport.
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V OŠ Janka Kersnika Brdo se izvajajo naslednji programi:
- program »Zlati sonček« od 1. do 3. razreda devetletke. Program v celoti financira
Ministrstvo za šolstvo in šport.
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka
Kersnika v 5 športnih panogah
- organizacija šolskih športnih tekmovanj na nivoju »OŠ Domžalske regije« in
»Področnem nivoju«; sofinancirajo se stroški izvedbe tekmovanj in priznanj ter
prevozi in prehrana
- koordinacija izvajanja programov interesne športne vzgoje.
Za vsebine iz te točke se v letu 2008 namenijo sredstva v višini 7.610,00 EUR. Sredstva se izvajalcu teh
programov nakazujejo na podlagi pogodbe in izstavljenih zahtevkov ter poročil s strani izvajalca Zavoda
za šport in rekreacijo Domžale.
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Razdelitev teh sredstev po vsebinah nacionalnega programa:
Programske vsebine
1. Interesna športna vzgoja

Sredstva (v EUR)
predšolskih otrok

MŠŠ

- program »Zlati sonček«
2. Interesna športna vzgoja

MŠŠ
šoloobveznih otrok

6.612,18

- program »Zlati sonček«

0,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

3.771,97

- športna tekmovanja – osnovni nivo

690,49

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

1.800,00

- priznanja v šolskem športu

349,72

3. Koordinacija in vodenje programov

997,82

SKUPAJ

7.610,00

3. Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov v občini Lukovica. Za ta namen
je v proračunu namenjenih 1.000,00 EUR
4. Sredstva za športno igrišče Šentvid
Sredstva, planirana v višini 2.000,00 EUR, so namenjena za popravilo ograje, nameščene okoli igrišča.
5. Sredstva za športno igrišče Trojane
Sredstva, planirana v višini 41.000,00 EUR, so namenjena za razširitev in ureditev igrišča.
6.

Sredstva za športno igrišče v Krašnji

Sredstva, planirana v višini 2.000,00 EUR, so namenjena za plačilo zaščitne ograje, ki je bila nameščena
v preteklem letu.
7. Sredstva za športno igrišče v

Rafolčah

Sredstva, planirana v višini 4.000,00 EUR so namenjena za ureditev in opremo igrišča v Rafolčah.
8. Sredstva za otroško igrišče v

Šentvidu

Sredstva v višini 9.000,00 EUR so namenjena za ureditev in obnovo igrišča pred knjižnico dr. Jakoba
Zupana v Šentvidu.
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9. Sredstva za športno igrišče Poljane

– Češnjice

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so namenjena za ureditev igrišča v Poljanah.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 3/14/08

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 08/05/08

Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJPZ), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št.
16/07 – UPB5) in 16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.1/01), je Občinski
svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ JANKA KERSNIKA BRDO
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo sprejme po
skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi predhodnega Sklepa OS Občine Lukovica z dne 4.12.2001, je Občinski svet Občine Lukovica
na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SPREMEMB INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA RAZŠIRITEV IN SANACIJO
OBSTOJEČE DEPONIJE DOB TER UREDITEV CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
1.

Občinski svet Občine Lukovica sprejme spremembo Investicijskega programa
za razširitev
in sanacijo obstoječe deponije Dob ter ureditev centra za ravnanje z odpadki v delu, ki se
nanaša na ureditev Centra za ravnanje z odpadki tako, da se spremeni Idejni projekt
Razširitev in sanacija obstoječe deponije Dob ter ureditev centra za ravnanje z odpadki
(IRGO Consulting, št. ic89/01, maj 2001 )tako, da se risba št.3 – Razporeditev infrastrukture
in meje 1.faze zamenja z novo (priloga 1).

100

2.

Del zemljišča, ki je v novi situaciji izločen iz območja Centra za ravnanje z odpadki zaradi
zmanjšanja Centra za ravnanje z odpadki se nameni za odlaganje odpadkov.

3.

Javno komunalno podjetje Prodnik se zadolži, da v skladu s 1. in 2. sklepom izvede vse
postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj za odlaganje odpadkov.

4.

Sprejem spremembe investicijskega programa za razširitev in sanacijo obstoječe deponije
Dob ter ureditev centra za ravnanje z odpadki, ne bo imel dodatnega finančnega vpliva na
občinski proračun.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07
– ZOFVI – UPB 5) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski
svet Občine Lukovica na 14. redni seji, dne 8.5. 2008, podal naslednje
MNENJE
H KANDIDATURAM KANDIDATOV ZA RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Lukovica kot soustanoviteljice javnega zavoda Glasbene šole
Domžale v postopku imenovanja ravnatelja ugotavlja, da predlagana kandidata za delovno
mesto ravnatelja Glasbene šole Domžale:
-

Anton Savnik, roj. 25. 1. 1944, stanujoč Prelog, Breznikova c. 31, 1230 Domžale
Robert Prednik, roj. 22. 6. 1969, stanujoč Mestni trg 6, 1000 Ljubljana

izpolnjujeta razpisne pogoje in jima

podaja pozitivno mnenje.

2. Občinski svet Občine Lukovica med predlaganima kandidatoma daje podporo Antonu
Savniku, roj. 25.1.1944, stanujoč Prelog, Breznikova cesta 61, 1230 Domžale.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/14/08

Matej Kotnik

Datum: 8.5. 2008
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu - UPB 2 (Ur. list RS, št. 3/07), Pravilniku o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči in 16. člen statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel

SKLEP
O POTRDITVI CENE VODENJA POSTOPKOV UVELJAVLJANJA OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI

Občinski svet soglaša, da v letu 2008 znaša cena za vodenje postopkov pri uveljavljanju
občinskih socialnih pomoči
3.174,12 EUR mesečno na strokovnega delavca oziroma 26,45
EUR na efektivno uro ali na en predlog.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 (Ur. l. RS; št. 39/06), Pravilnika o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS; št. 109/07), Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS; št. 98/07), Operativnega programa
odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS 14.10.2004, Odlok o odvajanju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 13/06) in
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14.
seji, dne 08. 05. 2008, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE V OBČINI LUKOVICA

Občinski svet Občine Lukovica potrjuje »Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Lukovica«, del vsebine programa, kjer je prikazan terminski načrt izvedbe
načrtovanih investicij in dinamika financiranja (tabela 24) pa se sprejme kot informacija in se ga
ponovno pripravi do rebalansa proračuna za leto 2008 oz. se ga uskladi s proračunom in načrtom
razvojnih programov Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008
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Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur.l.RS; št. 110/02, 8/03, 58/03), Zakona o graditvi
objektov - ZGO-1 (Ur.l.RS; št. 110/02, 47/04, 126/07), Zakona o varstvu okolja - ZVO-1 (Ur.l.RS; št.
41/04), Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS; št. 33/07), Uredbi o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Ur.l. RS; št. 117/04, 74/05, 80/07), Pravilniku o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Ur.l. RS; št. 117/04, 75/05, 95/07) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA V PREDLAGANI OBLIKI
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejeme
Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Lukovica v predlagani obliki.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na
14. redni seji, dne 08.05.2008 sprejel
ODLOK
O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE
OBČINE LUKOVICA
SPLOŠNI DOLOČBI
1.člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja
komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih
stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazani v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občine Lukovica (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 314
izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu Občine.
2.člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju občine
Lukovica, ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, s kanalizacijskim omrežjem, z vodovodnim
omrežjem, z omrežjem javne razsvetljave, z objekti zbiranja komunalnih odpadkov ali z javnimi
površinami.

103

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3.člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa
opremljanja.
-

Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – pregledna karta
obračunskih območij;

-

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – pregledna
karta obračunskih območij;

-

Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – pregledna karta
obračunskih območij;

-

Obračunsko območje omrežja javne razsvetljave je prikazano na karti 5: Javna razsvetljava –
pregledna karta obračunskih območij;

-

Obračunsko območje javnih površin in objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na
karti 6: Javne površine in ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij;

Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti
priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje,
na katerem objekt leži ali le te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost
priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom opremljanja zanj ni določena, se
komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
4.člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ Občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s
primarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s
sekundarnim cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja
razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za
pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen
s sekundarnim cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Za vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se opremljenost s
sekundarnim cestnim omrežjem ugotovi iz obstoječih občinskih evidenc.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s primarnim in
sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev
gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali
vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del
javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vsak obstoječi objekt
je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec
posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje. Če upravljavec posameznega voda
zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega
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kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, velja, da je objekt opremljen s primarnim kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem.
Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali
vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem
primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta
največ 100 metrov.
Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
Z javnimi površinami so opremljeni vsi objekti znotraj občine Lukovica.
5.člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem
območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,6 ter Dt = 0,4.
6.člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso
komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
-

faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;

-

faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;

-

faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI:
122) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,15;

-

faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini
1,3.
7.člen
(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.

Preglednica 1:Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Komunalna oprema

Ceste

Kanalizacija
Vodovod
Javna razsvetljava
Objekti ravnanja z
odpadki
Javne površine

Obračunsko območje
C1 – Primarno omrežje – celotna
občina
C2 – Sekundarno omrežje – nižinski del
C3 – Sekundarno omrežje – hribovje
K1 – Primarno omrežje
K2 – Sekundarno omrežje
V1 – Primarno omrežje
V2 – Sekundarno omrežje
JR – Omrežje javne razsvetljave
KOM – Ravnanje z odpadki
JP – Javne površine
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S
[€]

OS
[€]

17.888.275

14.668.385

13.627.358
10.646.171
2.910.027
3.138.330
3.017.355
3.946.181
292.000

11.174.433
3.406.775
2.415.322
2.604.814
2.667.073
3.275.330
248.200

124.692

94.766

75.000

64.500

8.člen
(stroški opremljanja m2 parcele [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno
opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice
2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo
smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 2:Določitev

Cpij in Ctij za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju

Komunalna oprema

Ceste

Kanalizacija
Vodovod
Javna razsvetljava
Objekti ravnanja z
odpadki
Javne površine

Cp ij
[€/m 2]

Ct ij
[€/m 2]

6,16

14,93

8,38
5,07
1,99
3,99
1,45
2,24
0,14

18,05
10,98
5,77
10,04
3,67
5,05
0,32

KOM – Ravnanje z odpadki

0,04

0,10

JP – Javne površine

0,03

0,07

Obračunsko območje
C1 – Primarno omrežje – celotna
občina
C2 – Sekundarno omrežje – nižinski del
C3 – Sekundarno omrežje – hribovje
K1 – Primarno omrežje
K2 – Sekundarno omrežje
V1 – Primarno omrežje
V2 – Sekundarno omrežje
JR – Omrežje javne razsvetljave

Pomen Cpij in Ctij je naslednji:
Cpij - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju;
Ctij - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju.
9.člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela –
ostala nizka gradnja", na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma
Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I - faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10.člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
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KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju;

Aparcela

površina parcele objekta;

Cpij1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Dp

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka;

Kdejavnost

faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega odloka;

Ctij1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Atlorisna

neto tlorisna površina objekta;

Dt

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v
5. členu tega odloka.

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom oziroma parcela ni
določena, se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov Občine.
Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot
fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna
po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le ta
pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine
parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1)V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, novogradnje –
nadomestitev obstoječega objekta, ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna
moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja
na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oz. faktor dejavnosti.
Tako se v primeru novogradnje – nadomestitev obstoječega objekta neto tlorisna površina objekta
izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega
objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni
prispevek ne obračuna. V primeru ostalih vrst sprememb površin obstoječih objektov pa se podatek o
spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KPij = Kdejavnost · (Atlorisna, nova - Atlorisna, obstoječa) · Ctij1 · Dt] – novogradnje – nadomestitev obstoječega
objekta
[KPij = Kdejavnost · Atlorisna, sprememba · Ctij1 · Dt] – sprememba površine obstoječega objekta
(2)V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne
spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom
tega odloka ter neto tlorisne površine, kateri se spreminja namembnost.
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Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KPij = (Kdejavnost-novi - Kdejavnost-obstoječi) · Atlorisna, sprememba · Ctij1 · Dt]
(3)V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za
novogradnjo.
(4)Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme odmeri
na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki
prikaže in obračuna predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem
območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako velja:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
oziroma
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija, kjer so:
Cpij skupni

Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Ctij skupni

Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cpij obstoječi

Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Ctij obstoječi

Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Cpij investicija

Cpij, ki je predmet investicije;

Ctij investicija

Ctij, ki je predmet investicije.
12.člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPij
Zgornja oznaka pomeni:
KP

celotni izračunani komunalni prispevek,
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13.člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo
namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
-

na zahtevo zavezanca;

-

ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;

-

po uradni dolžnosti.
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15.člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in Občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od Občine zahtevati sklenitev pogodbe o
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil
komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo
o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16.člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj
veljavnih predpisih.
18.člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na
komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
19.člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok 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 (Uradni vestnik št. 6/03), v delu, kjer
predpisuje obveznost plačevanja komunalnega prispevka.
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20.člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Ur. list RS, št. 113/2005, ZDU-1- UPB4), Zakona o
gospodarskih javnih službah, Zakona o varstvu okolja, v zvezi z navedbami Računskega sodišča RS,
Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I 13/04-19 in U-I329/05-11 in 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05.
2008, sprejel

SKLEP
O RAZVELJAVITVI ODLOKA O POVRAČILIH ZA PRIKLOP NA VODOVODNO IN KANALIZACIJSKO
OMREŽJE

1. Občinski svet Občine Lukovica potrdi razveljavitev Odloka o
vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

povračilih za priklop na

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB 5),
Zakon o vrtcih (Ur. List RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 25/08), Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Ur. list RS; št. 129/06), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel
SKLEP
O DELNEM PLAČILU REZERVACIJE MESTA V VRTCU
1. Občina Lukovica omogoča možnost plačila dela rezervacije mesta v javnem vrtcu ali vrtcu
s koncesijo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini
Lukovica.
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Pravico do plačila dela rezervacije pridobijo starši otrok, ki v času od vključno
15. junija do
vključno 31. avgusta, zagotovijo polno
enomesečno odsotnost otroka in jo upravi vrtca
najavijo najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz te točke v skupnem trajanju največ 2 meseca.
2. Občina Lukovica staršem priznava tudi finančno olajšavo za otroke, ki so zaradi dalj časa
trajajoče bolezni, neprekinjeno odsotni najmanj en poln mesec.
Pravico do uveljavljanja olajšave po 2. točki pridobijo starši, ki odsotnost otroka
javijo prvi dan odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so upravi vrtca dolžni
predložiti pisno zdravniško potrdilo za čas odsotnosti.
Finančno olajšavo za primer bolezni lahko starši uveljavljajo v skupnem trajanju
največ 3 mesece.
3. Občina
sklepa
plačajo
Občina

Lukovica bo v primeru upravičenega uveljavljanja rezervacije iz 1. ali 2. točke tega
plačala 50% od deleža cene programa, ki ga po odločbi o znižanem plačilu vrtca
starši, zmanjšanega za ustrezni delež vrednosti živil.
ne priznava rezervacij za otroke, katerih starši so oproščeni plačila
vrtca.

4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem plačilu rezervacije mesta v
vrtcu (Uradni vestnik Občine Lukovica,

št. 2/06).

5. Ta sklep prične veljati 1. 6. 2008.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 11/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet
Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel
SKLEP
O OBVEŠČANJU OBČINSKEGA SVETA V ZVEZI Z IZGRADNJO PLINOVODA M2/1 SKOZI OBČINO
LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica je seznanjen z delom Komisije za spremljanje priprav in
gradnje prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani in prenosnega
plinovoda R25A/1 Trojane – Hrastnik, na območju Občine Lukovica in zapisnikom Komisije
z dne 08.04.2008.
2. Predsednik Komisije za spremljanje priprav in gradnje prenosnega plinovoda M2/1
Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani in prenosnega plinovoda R25A/1 Trojane – Hrastnik,
na območju Občine Lukovica, mora o dejavnostih redno poročati Občinskemu svetu.
3. Pred zaključkom javne razgrnitve in v času javne obravnave gradnje prenosnega
plinovoda M2/1 Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani in prenosnega plinovoda R25A/1
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Trojane – Hrastnik mora biti ponovno sklicana seja občinskega sveta na temo izgradnje
plinovoda.

4. Občina Lukovica mora ustrezno informirati občane o delu Komisije za spremljanje priprav
in gradnje prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani in
občinskega sveta v zvezi s pripravami na gradnjo prenosnega plinovoda.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 12/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008

Na podlagi 36. člen Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS št. 51/06) in 16. člen
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 1/01) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 14. seji, dne 08. 05. 2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme sklep, da se Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti
društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica izvede v dvostopenjskem
postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica daje Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na
področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica v 30-dnevno javno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 13/14/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 08. 05. 2008
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007), sprejetega Programa
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja L6 Lukovica jug (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 12/06, 5/07-dopolnitev) in 7. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) župan Občine Lukovica sprejme
SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG
I.
Župan Občine Lukovica sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu
območja L6 Lukovica jug.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.
Številka: 598/2008

ŽUPAN:

Datum: 01.04.2008

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) ter v povezavi s 4.
odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št 33/07) in 7. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) župan Občine Lukovica sprejme
SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE PREDLOGA ODLOKA O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
LUKOVICA
I.
Župan Občine Lukovica sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
predloga Odloka o strategiji prostorskega razvoja občine Lukovica.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.

Številka: 678/08

ŽUPAN:

Datum: 11.04.2008

Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06
– Odločba US in 33/07 - ZPnačrt) in 7. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) župan Občine Lukovica sprejme
SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE OKOLJSKEGA POROČILA IN NJEGOVE REVIZIJE ZA STRATEGIJO
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE LUKOVICA
I.
Župan Občine Lukovica sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
Okoljskega poročila in njegove revizije za strategijo prostorskega razvoja občine Lukovica.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.

Številka: 680/08

ŽUPAN:

Datum: 11.04.2008

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list
RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je župan Občine
Lukovica sprejel

SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA (UREDITVENEGA) NAČRTA
OBMOČJA SANACIJE KAMNOLOMA LUKOVICA
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega (ureditvenega) načrta območja
sanacije kamnoloma Lukovica – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN (UN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev LN (UN))
Občinski svet Občine Lukovica je na svoji 24. seji, dne 9.3.2006 sprejel Odlok o lokacijskem
(ureditvenem) načrtu območja sanacije kamnoloma Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/06).
Odlok je bil sprejet na podlagi določil sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04), ki za območje urejanja
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kamnoloma Lukovica določa izkoriščanje mineralnih surovin (R), kot način urejanja območja pa izdelavo
ureditvenega načrta.
Veljavni odlok o LN (UN) ureja območje sanacije kamnoloma Lukovica, namen s pogoji za izrabo
območja, merila in pogoje za sanacijo, oblikovanje in urejanje ter za izvedbo prometnega, komunalnega
in energetskega omrežja in etapnost izvedbe posegov. Eksploatacija kamnine že poteka v smislu končne
sanacije in rekultivacije območja. Z namenom hitrejše realizacije in zaključka sanacije območja je
investitor izkazal interes za delno obnovo obstoječe separacije ter začasno postavitev betonarne in
asfaltne baze. Za umestitev teh začasnih objektov v prostor je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve
prostorskega akta, pri čemer se celotni koncept urejanja območja po sanaciji kamnoloma ohranja in v
ničemer ne spreminja.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev LN (UN))
Spremembe in dopolnitve (LN) UN se bodo nanašale na del območja sanacije kamnoloma Lukovica, in
sicer na območje obrtne cone v spodnjem platoju – FC A, ki je načrtovana po sanaciji reliefa in biološki
rekultivaciji območja in za katero je določena proizvodna, skladiščna, storitvena, poslovna in trgovska
namembnost objektov.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve LN (UN) se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora,
usmeritev občinskega prostorskega plana in investicijske namere pobudnika sprememb in dopolnitev,
upoštevajoč smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev LN (UN) se pridobijo naslednje strokovne podlage:
-

temeljni geodetski elaborat in elaborat listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski načrt),
ki se reambulira,
strokovna rešitev sprememb prostorske ureditve,
idejni projekti načrtovanih objektov.

Kolikor se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev LN (UN) ugotovi, da je utemeljeno potrebno
izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN)
Za pripravo sprememb in dopolnitev LN (UN) in njegovih posameznih faz se določijo naslednji roki:
(1)

Strokovna rešitev sprememb prostorske ureditve in izdelava osnutka

30 dni

(2)

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

30 dni

Obvestilo MOP o potrebnosti izvedbe CPVO
(3)

Usklajevanje smernic

30 dni
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(4)

Priprava dopolnjenega osnutka

30 dni

(5)

V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno
razgrnitvijo, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje MOP-u,
ki preveri njegovo ustreznost

15 dni

(6)

Javna razgrnitev z javno obravnavo

30 dni

(7)

Preučitev pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter sprejem stališč
in seznanitev javnosti

20 dni

(8)

Izdelava predloga

20 dni

(9)

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

30 dni

V primeru izvedbe CPVO MOP odloči o sprejemljivosti vplivov
izvedbe sprememb in dopolnitev LN (UN) in izda sklep o potrditvi
sprejemljivosti

30 dni

(10)

Priprava in sprejem usklajenega predloga

30 dni

(11)

Objava v Uradnem vestniku Občine Lukovica

15 dni

Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka, izdelave in
morebitnih dopolnitev okoljskega poročila, načrtovanih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne
javne razgrnitve in javne obravnave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti ter drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri izdelavi sprememb in dopolnitev LN (UN))
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo
smernice za pripravo sprememb in dopolnitev LN (UN) ter podajo mnenje k predlogu sprememb in
dopolnitev LN (UN) so:
(1)

(3)

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo
cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

(4)

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

(5)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7,
4000 Kranj
Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana

(2)

(6)
(7)
(8)

Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje
omrežja Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid
Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

(9)

Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., PE Ljubljana okolica,
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Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
(10)

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

(11)

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000
Ljubljana

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev LN (UN):
- župan občine
- občinski svet
- odbori OS
- krajevna skupnost Lukovica
- drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in
dopolnitev LN (UN) izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN)
Vse finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev LN (UN) prevzame pobudnik (investitor), ki v ta
namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa
se tudi na spletni strani občine Lukovica: http://www.lukovica.si ter pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

Štev.: 3505-00002-2008

Župan Občine Lukovica:

Datum: 13.05.2008

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 36. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) sem
sprejel naslednji
SKLEP
O USTANOVITVI IN IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA SPREMLJANJE PROJEKTA II. FAZA TRG
LUKOVICA

1. V komisijo za spremljanje projekta II. faza trg Lukovica se imenujejo:


g. Branko KOSEC, Spodnje Prapreče 16a, 1225 Lukovica

predsednik



g. Slavko SMRKOL, Stari trg 19, 1225 Lukovica

član



ga. Stanislava STOPAR, Trojanska 7, 1225 Lukovica

član



g. Boštjan ŠTRUKELJ, Maklenovec 3, 1225 Lukovica

član
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g. Rudi CERAR, Šolska pot 3, 1225 Lukovica

član



g. Sebastjan ČEMAŽAR, Mlakarjeva ulica 5, 1225 Lukovica

član



g. Tomaž CERAR, Imovica 24, 1225 Lukovica

član



ga. Tatjana SUHADOLC, Trebinjska ul. 16, 1000 Ljubljana

član

2. Naloga Komisije za spremljanje projekta II. faza trg Lukovica je posredovanje mnenj in stališč ter
predlogov županu in občinskemu svetu.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.

OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN

župan Občine Lukovica

Številka: 662/2008

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 8.4.2008

Zaradi napake v tisku 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Lukovica, objavljamo
POPRAVEK
ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
I.
7. člen Odloka se popravi tako, da se po novem glasi:
Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter stavbe oziroma drugega objekta, ki na njem stoji,
se za posamezno stavbno zemljišče v skladu s 6. členom tega odloka določi naslednje število točk:

Namembnost
SKUPINA (A)
I. kategorija

100

II. kategorija

85

III. kategorija

70

SKUPINA (B)
I. kategorija

80

II. kategorija

70

III. kategorija

60

SKUPINA (C)
I. kategorija

70

II. kategorija

40

III. kategorija

25

118

SKUPINA (D)
I. kategorija

70

II. kategorija

55

III. kategorija

45

SKUPINA (E)
I. kategorija

20

II. kategorija

15

III. kategorija

10

SKUPINA (F)
I. kategorija

15

II. kategorija

10

III. kategorija

7
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KAZALO 3/2008
SKLEP O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008

352

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008

352

SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ JANKA KERSNIKA BRDO
356
SKLEP O SPREJEMU SPREMEMB INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA RAZŠIRITEV IN SANACIJO OBSTOJEČE
DEPONIJE DOB TER UREDITEV CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
356
MNENJE H KANDIDATURAM KANDIDATOV ZA RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE DOMŽALE

357

SKLEP O POTRDITVI CENE VODENJA POSTOPKOV UVELJAVLJANJA OBČINSKIH SOCIALNIH
POMOČI

358

SKLEP O SPREJEMU OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
VODE V OBČINI LUKOVICA
358

ODPADNE

SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA V PREDLAGANI OBLIKI

359

ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE
LUKOVICA

359

SKLEP O RAZVELJAVITVI ODLOKA O POVRAČILIH ZA PRIKLOP NA VODOVODNO IN KANALIZACIJSKO
OMREŽJE
366
SKLEP O DELNEM PLAČILU REZERVACIJE MESTA V VRTCU

366

SKLEP O OBVEŠČANJU OBČINSKEGA SVETA V ZVEZI Z IZGRADNJO PLINOVODA M2/1 SKOZI OBČINO
LUKOVICA
367
SKLEP O SPREJEMU PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA

368

SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE
DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM
(LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG
369
SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE
PREDLOGA ODLOKA O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE LUKOVICA
369
SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE
OKOLJSKEGA POROČILA IN NJEGOVE REVIZIJE ZA STRATEGIJO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
LUKOVICA
370
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA (UREDITVENEGA) NAČRTA
OBMOČJA SANACIJE KAMNOLOMA LUKOVICA
370
SKLEP O USTANOVITVI IN IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA SPREMLJANJE PROJEKTA II. FAZA TRG
LUKOVICA
373
POPRAVEK ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI
LUKOVICA

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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