URADNI VESTNIK

OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 24. 07. 2008 ŠT. 6, LETO 2008
CENA 4, 50 EUR

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US, 8/1996, 18/1998 Odl.
US, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07- UPB5) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji redni 14. seji dne 8.5.2008,
sprejel naslednji
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO
1. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Kersnika Brdo (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/2002) se spremeni tako, da se po novem
glasi:
S tem odlokom Občina Lukovica, s sedežem Stari trg 1, 1225 Lukovica ( v nadaljevanju: ustanovitelj)
ustanavlja na področju osnovnega šolstva in dejavnosti predšolske vzgoje javni vzgojno – izobraževalni
zavod OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
2. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
Ime zavoda je: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO.
Sedež zavoda je: Brdo 5, Lukovica.
V zavodu sta za izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 5. razreda na različnih lokacijah
organizirani:
Podružnična šola BLAGOVICA, ki deluje na lokaciji Blagovica 33, 1223 Blagovica in
Podružnična šola Krašnja, ki deluje na lokaciji Krašnja 14 A, 1225 Lukovica.
V sestavi zavoda deluje tudi vzgojnovarstvena enota Medo, ki deluje na lokaciji: Prevoje pri Šentvidu,
Zaboršt 2, 1225 Lukovica in lokaciji Krašnja 14 A, 1225 Lukovica.
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3. člen
16. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi ter o zadevah za katere ni
pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
-

trije predstavniki ustanovitelja
trije predstavniki delavcev zavoda (1 predstavnik šole Brdo, 1 predstavnik za obe podružnični šoli
Krašnja in Blagovica skupaj in 1 predstavnik vzgojnovarstvene enote Medo)
trije predstavniki staršev (1 predstavnik šole Brdo, 1 predstavnik za obe podružnični šoli Krašnja
in Blagovica skupaj in 1 predstavnik vzgojnovarstvene enote Medo).

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Lukovica.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA

Številka: 4/14/2008
Datum: 8.5.2008

Matej KOTNIK

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS št. 51/06) in 16. člen
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 15.
seji, dne 21.7.2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA
V OBČINI LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na
področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica v predloženem besedilu.
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 45/04), 21. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 80/04) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica (Uradni vestnik, št. 13/07)je Občinski svet občine Lukovica na
15. seji dne 21. julija 2008 sprejel
PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev iz
občinskega proračuna za sofinanciranje programov strokovnega dela društev v Občini Lukovica (v
nadaljevanju: občina), ki delujejo na področju kmetijstva.
2. člen
Pravico do sofinanciranja društvenih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež v občini in so izbrani na
podlagi meril tega pravilnika in s postopkom javnega razpisa, objavljenega v javnih medijih.
3. člen
Iz občinskega proračuna se praviloma sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.

4. člen
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju društvenih programov, se določi v proračunu Občine
Lukovica za posamezno proračunsko leto. Projekti in aktivnosti se sofinancirajo največ do višine 50 %
upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva za tekoče leto.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:


priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev sredstev za sofinanciranje s
področja kmetijstva in gozdarstva,
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zbiranje vlog,



pregled in vrednotenje prispelih vlog ter odločanje o razdelitvi razpoložljivih sredstev v upravnem
postopku,



sklepanje pogodb,



nakazilo pripadajočih finančnih sredstev in spremljanje izvajanja pogodb.
6. člen

Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:


da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in
gozdarstva,



da predložijo potrdilo o registraciji,



da imajo sedež na območju občine,



da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
Zakon o društvih,



da redno – letno, do 31. marca, dostavijo občinski upravi,
preteklega leta,



da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,



da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.

poročilo o realizaciji aktivnosti

7. člen
Z javnim razpisom se določi:


področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,



okvirno višino finančnih sredstev za predmet javnega razpisa,



pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,



vsebina dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,



merila in kriterije, po katerih se vloge ocenjujejo,



obdobje za porabo sredstev,



rok za prijavo,



način oddaje vlog,



rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen

Postopek za izbiro in administrativno tehnične naloge povezane s sofinanciranjem po tem pravilniku vodi
občinska uprava.
9. člen
Vloge, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda Komisija za kmetijstvo. Vloge, ki niso prispele v
razpisnem roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge Komisija za kmetijstvo vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva
prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinski upravni
organ vlogo s sklepom zavrže.
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Pri pripravi predloga za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva se upoštevajo merila in
kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika.
10. člen
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči s sklepom v upravnem postopku.
Z društvi sklene Občina Lukovica pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v
določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.
III. KRITERIJI IN MERILA

11. člen
Komisija za kmetijstvo v postopku predloga dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:


poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz. dokazila iz
katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti; za aktivnosti, brez dokazil je lahko predložena
izjava o višini sredstev posamezne aktivnosti podpisana s strani odgovorne osebe)



finančno ovrednoten program dela za tekoče leto



strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),



promocijska dejavnost



celotno število članov društva ter število članov iz občine Lukovica,



organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih
12. člen

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja:

Kriteriji

Število točk

Poročilo o delu, vrednost izvedenih aktivnosti:
od 0 do vključno 500 EUR
nad 500 do vključno 1000 EUR

10 točk

nad 1000 EUR

20 točk
30 točk

Število članov:
a) Število vseh članov
do 50 članov

10 točk

od 51 do vključno 100 članov

20 točk

nad 100 članov

30 točk

b) Število članov iz občine Lukovica
do 30 članov

10 točk

od 31 do vključno 50 članov

20 točk

nad 50 članov

30 točk
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Strokovno izobraževanje
a)

organizacija in izvedba seminarjev,
predavanj

10 točk / seminar

b)

organizacija in izvedba tečajev s
praktičnim prikazom

20 točk / tečaj

c)

organizacija in izvedba strokovno izobraževalne ekskurzije

30 točk / ekskurzijo

Promocijska dejavnost:
a) izdaja zgibank (minimalna naklada je
dvakratno število članov)

20 točk / aktivnost

b) drugi promocijsko informativni material
– (minimalna naklada je število članov)

10 točk / aktivnost

c) internetna stran
30 točk
Organiziranje in izvedba prireditev ali
tekmovanj:
a) na občinski ravni

10 točk / prireditev

b) na regijski ravni

20 točk / prireditev

c) na državni ravni

30 točk / prireditev

Sodelovanje na prireditvah ali tekmovanjih

5 točk / prireditev

13. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila so določena v točkah,
katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen
sofinanciranja društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

14. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu lahko zadrži
izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Društvo mora do konca marca tekočega leta oddati Občinski upravi poročilo o namenski porabi
dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila do dneva vračila denarnih
sredstev.
Društvu, ki ne spoštuje določil prvega in tretjega odstavka tega člena, se ne dodeli sredstev iz občinskega
proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
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15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku, uporabljati pa se začne za
sofinanciranje društev v letu 2008.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

Na podlagi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB),
Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 – UPB, 25/2008), 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 15. seji, dne 21.7.2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST VVE MEDO IN STROKOVNIH DELAVCEV
ZAVODA PO POSEBNIH SKLEPIH ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

Na podlagi 18., 19., 50., 55., 59., 61 in 97. člen Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l. RS, št.
33/07), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. L.
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. člen Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 15. seji, dne
21.7.2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG

1.
Občinski
svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
OBČINA
LUKOVICA
zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L6 Lukovica jug v predloženem besedilu.
OBČINSKI
SVET
Župan
Občine Lukovica
2.
Občinski
svet Občine Lukovica je obravnaval predlog Odloka
o programu
opremljanja
stavbnih
zemljišč
območja
L6
Lukovica
jug.
Predlog
Odloka
je
podan
Štev.: 5/15/08
Matej Kotnik, l.r.v drugo
obravnavo.
Datum: 21. 07. 2008

Na podlagi 55., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), 16. člena
Statuta občine Lukovica (Ur. vestnik občine Lukovica, št. 1/2001), Programa priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 12/2006, 5/2007) in Sklepa o ugotovitvi stanja postopkov priprave občinskih prostorskih aktov (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 7/2007) je Občinski svet občine Lukovica na 15. seji, dne 21.7.2008 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU
OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu območja L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 7/2004, 5/2006-popr.). Spremembe in dopolnitve tega odloka je pod št. projekta 7/2007
izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal.
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II.

MEJA OBMOČJA
2. člen

2. člen se dopolni tako, da se mu na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»S tem odlokom se urejajo tudi območja priključevanja na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo,
vzdrževalna in intervencijska cesta vzdolž avtocestnega nasipa ter pločnik ob regionalni cesti izven
ureditvenega območja lokacijskega načrta. Poteki priključevanj na gospodarsko javno infrastrukturo,
vzdrževalne in intervencijske poti ter pločnika iz prejšnjega stavka so določeni v grafičnem delu
lokacijskega načrta. Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja lokacijskega
načrta možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku priprave projektne
dokumentacije komunalne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže to za
potrebno.«

III.

FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcije območja s pogoji za izrabo so v skladu z namenom podobmočij razdeljene na:
D1

-

podobmočje stanovanj s spremljajočimi trgovskimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi
ob glavnem križišču naselja Lukovica,

S1

-

podobmočje stanovanj in družbenih dejavnosti vzdolž regionalne ceste RII-447 v
vzhodnem delu ureditvenega območja,

S2

-

podobmočje stanovanj
ureditvenega območja,

S3

-

podobmočje obstoječe stanovanjske gradnje, ki se ohranja,

S4

-

podobmočje prepleta obstoječe storitvene dejavnosti in stanovanj, ki se ohranja,

ST1

-

podobmočje storitvenih, obrtnih, skladiščnih, poslovnih in proizvodnih dejavnosti
vzdolž avtoceste,

ŠR1

-

podobmočje zelenih površin (vodotoki, zelenice),

ŠR2

-

podobmočje zelenih površin v jugovzhodnem delu (otroško igrišče),

I1

-

podobmočje prometnih površin (priključek na regionalno cesto RII-447),

I2

-

podobmočje prometnih površin (zbirna notranja cesta na severozahodnem delu),

I3

-

podobmočje prometnih površin (zbirna notranja cesta na jugozahodnem delu),

I4

-

podobmočje prometnih površin (zbirna notranja cesta na severovzhodnem delu z
obračališčem),

I5

-

podobmočje prometnih površin (obstoječi dostop k obstoječi hiši),

I6

-

podobmočje peščevih in kolesarskih površin,

I7

-

avtocestni priključek, ki se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96),

I8

-

podobmočje prometnih površin izven območja (vzdrževalna in intervencijska cesta
vzdolž avtocestnega nasipa),

I9

-

podobmočje prometnih površin izven območja (peščeve in kolesarske poti, priključek

vzdolž

regionalne
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ceste

RII-447

v

zahodnem

delu

na avtocestni priključek).«
Drugi odstavek 4. člena se črta.
V prvi alineji četrtega odstavka 4. člena se besedilo, ki se glasi: »kapacitet poslovno – trgovskih in
storitvenih zmogljivosti« nadomesti z besedilom: »območij mešanih dejavnosti«, zadnja alineja tega
odstavka pa se črta.
V drugi alineji petega odstavka 4. člena se črta besedilo, ki se glasi: »za širše območje naselja«.
Besedilo tretje alineje tega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »uravnoteženje izrabe zelenih,
prometnih in stanovanjskih dejavnosti,«. Zadnja alineja tega odstavka se črta.

IV.
VRSTA GRADENJ IN PROSTORSKIH UREDITEV DOVOLJENIH ZA
OBSTOJEČE
OBJEKTE IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV
IN NAPRAV TER DRUGIH
GRADENJ
4. člen
Točka (1) 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je potrebno po posameznih podobmočjih
upoštevati naslednje pogoje:

1. Podobmočji obstoječih stanovanjskih gradenj vzhodnega dela (S3) in zahodnega dela (S4). V
podoobmočjih se nahaja več obstoječih objektov, ki so namenjeni bivanju oziroma v območju S4 tudi
obrtni oz. proizvodni dejavnosti.
1.1
Vrste gradenj in prostorskih ureditev dovoljenih za obstoječe objekte (podobmočji S3 in S4):
- vzdrževalna dela,
- odstranitve objektov,
- ureditve, ki so možne, če v okolju ne povzročajo večje motnje, kot so s predpisi dovoljene
oz. se jih s predvidenim posegom sanira:
- spremembe rabe,
- rekonstrukcije objektov,
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti določenih za posamezno podobmočje,
ob tem je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest,
- nadzidave objektov:
- v podobmočju S3 do višinskega gabarita (K) + P + 2 + M,
- v podobmočju S4 do višinskega gabarita (K) + P + 1 + M,
- možno je odpiranje strešin za potrebe osvetlitve mansarde,
- možni so poudarki in nadstreški ob vhodnem delu,
- nadomestne gradnje,
- prizidave k obstoječim objektom do 30 % tlorisa obstoječega objekta.
1.2

Vrste novih gradenj in prostorskih ureditev dovoljenih za podobmočji S3 in S4:
- parkovne in parkirne ureditve površin, ki služijo obstoječim in predvidenim objektom,
- v zahodnem delu podobmočja S4 se določa izključno gradnja parkirišč,
- gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, gradnje pomožnih
infrastrukturnih objektov, postavitve začasnih objektov in vadbenih objektov, spominskih
obeležij in urbane opreme (razen kioskov). Nadzidave pomožnih objektov niso dovoljene.
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Spremembe namembnosti pomožnih objektov v stanovanjske in v stavbe za opravljanje
dejavnosti niso dovoljene,
1.3

V okviru podobmočja S3 se določa gradnja stanovanjske stavbe FeS3-o1 s tlorisnimi
dimenzijami 12,0 m x 12,0 m + 8,3 m x (od 1,2 do 1,6 m), vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 +
M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom. Prevladujoča namembnost vseh
nadzemnih etaž je stanovanjska, izjemoma je možna kombinacija z dejavnostmi splošnega
družbenega pomena v pritličju.

1.4

Za nadomestne gradnje in prizidke k obstoječim objektom ter gradnje pomožnih objektov za
lastne potrebe je potrebno upoštevati, da je maksimalna dovoljena pozidanost gradbene
parcele 40% pozidane proti 60% nepozidane površine gradbene parcele.

2. Podobmočje stanovanj s spremljajočimi trgovskimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi ob glavnem
križišču naselja Lukovica – D1
2.1.

Tvori ga dvoje sklopov stavb, simetričnih obcestnih postavitev:
- FeD1-o1, kjer se določa gradnja stavbe, pri kateri so tlorisne dimenzije višjih osnovnih
enot 32,6 m x 16,0 m, vertikalni gabarit K + P + 3, višina pa 12,6 m nad urejenim terenom;
tlorisne dimenzije vmesnega kletnega in pritličnega dela so 32,6 m x 16,0 m; določa se, da
lahko fasadni ovoj vključno z balkoni, ložami, terasami in napušči sega izven določenih
tlorisnih dimenzij, vendar ne več kot 1,0 m,
- FeD1-o2, kjer se določa gradnja stavbe, pri kateri so tlorisne dimenzije višjih osnovnih
enot 32,6 m x 16,0 m, vertikalni gabarit K + P + 3; višina pa 12,6 m nad urejenim terenom;
tlorisne dimenzije vmesnega kletnega in pritličnega dela so 32,6 m x (od 16,4 m do 21,3
m); za fasadni ovoj veljajo določila prejšnje alineje,
- namembnost je stanovanjska; v pritlični etaži se določa možnost umestitve spremljajočih
trgovskih in drugih storitvenih ter poslovnih dejavnosti.

2.2

V okviru podobmočja so možne še gradnje in postavitve ograj, gradnje pomožnih
infrastrukturnih objektov, postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih
skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov).

3. Podobmočje stanovanj in družbenih dejavnosti vzdolž regionalne ceste RII-447 v vzhodnem delu
ureditvenega območja - S1
3.1

V podobmočju so določa gradnja sedmih stavb:
- FeS1-o1, FeS1-o2, FeS1-o3, kjer se določa gradnja stavb s tlorisnimi dimenzijami 18,0 m
x 12,0 m, vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim
terenom,
- FeS1-o4, kjer se določa gradnja stavbe s tlorisnimi dimenzijami 15,0 m x 12,0 m,
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
- FeS1-o5, FeS1-o6, kjer se določa gradnja stavb s tlorisnimi dimenzijami 12,0 m x 12,0 m,
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
- FeS1-o7, kjer se določa gradnja stavb s tlorisnimi dimenzijami 12,0 m x 36,0 m,
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
- namembnost je stanovanjska; v eni od stavb podobmočja se določa možnost umestitve
otroškega vrtca, v stavbah na FeS1-o5 in FeS1-o6 pa možnost umestitve socialnih
stanovanj.

3.2.

V okviru podobmočja so možne še gradnje in postavitve ograj, gradnje pomožnih
infrastrukturnih objektov, postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih
skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov).

4. Podobmočje stanovanj vzdolž regionalne ceste RII-447 v zahodnem delu ureditvenega območja- S2
4.1

Tvori ga dvoje sklopov stavb:
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-

4.2

FeS2-o1 in FeS2-o2, kjer se določa gradnja stavb, pri katerih so tlorisne dimenzije višjih
osnovnih enot 32,6 m x 16,0 m, vertikalni gabarit K + P + 3, višina pa 12,6 m nad urejenim
terenom; tlorisne dimenzije vmesnega kletnega dela so 32,6 m x 16,0 m; za fasadni ovoj
veljajo določila prejšnje prve alineje 2.1 točke 5. člena,
namembnost je stanovanjska.

V okviru podobmočja so možne še gradnje in postavitve ograj, gradnje pomožnih
infrastrukturnih objektov, postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih
skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov).

5. Podobmočje storitvenih, obrtnih, skladiščnih, poslovnih in proizvodnih dejavnosti vzdolž avtoceste ST1
5.1

V podobmočju se določa gradnja desetih stavb oziroma sklopov stavb:
-

-

-

5.2

FeST1-o1, kjer se določa gradnja stavbe, pri kateri so tlorisne dimenzije višjih osnovnih
enot 30,0 m x 12,0 m, vertikalni gabarit (K) + P + 2 + M, maksimalna višina pa 12,6 m nad
urejenim terenom; določa se možnost kletne povezave osnovnih enot in povečanje kletne
etaže v zahodnem delu funkcionalne enote; tlorisne dimenzije kletne povezave osnovnih
enot so 30,0 m x 16,0 m, tlorisne dimenzije povečave kletne etaže v zahodnem delu
funkcionalne enote pa so (od 22,5 m do 30,0 m) x 12,0 m,
FeST1-o2, kjer se določa gradnja stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 30,0 m x 60,0 m z
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
FeST1-o3, kjer se določa gradnja stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 30,0 m x 54,0 m z
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
FeST1-o4, FeST1-o5 in FeST1-o8, kjer se določa gradnja stavb maksimalnih tlorisnih
dimenzij 30,0 m x 12,0 m z vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6
m nad urejenim terenom,
FeST1-o6, kjer se določa gradnja stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 13,6 m x 12,0 m z
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
FeST1-o7, kjer se določa gradnja stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 6,4 m x 12,0 m z
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
FeST1-o9, kjer se določa gradnja stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 12,0 m x 36,0 m z
vertikalnim gabaritom (K) + P + 2 + M, maksimalne višine 12,6 m nad urejenim terenom,
znotraj funkcionalne enote FeST1-o10 se določa gradnja parkirišča za tovorna in osebna
vozila s pripadajočim objektom parkirišča (vratarnica, garderobe, sanitarije, pisarne,
skladišča, garaže); maksimalne tlorisne dimenzije pripadajočega objekta so 22,0 m x 15,0
m, vertikalni gabarit (K) + P + 2 + M, maksimalna višina pa 12,6 m nad urejenim terenom;
za del pripadajočega objekta se določa le namembnost skladišč in garaž; obseg te
namembnosti v okviru maksimalnega tlorisnega gabarita objekta znaša 12,0 m x 15,0 m in
je razviden iz grafičnega dela,
namembnost stavb od ST1-o1 do ST1-o9 je storitvena, obrtna, skladiščna, poslovna in
proizvodna; možna je izraba mansardne etaže v stanovanjske namene za lastne potrebe
zaposlenih oziroma lastnikov stavb.

V okviru podobmočja so možne še gradnje in postavitve ograj, gradnje pomožnih
infrastrukturnih objektov, postavitve začasnih objektov, vadbenih objektov, spominskih obeležij
in urbane opreme (razen kioskov).
6.
Podobmočje osrednjih zelenih površin (ŠR1) in zelenih površin v jugovzhodnem delu
(ŠR2)

Lega podzemne longitudinalne infrastrukture, ki poteka pod območjem, narekuje konceptualne
urbanistične rešitve, ki asociirajo na glavni trg Lukovice. Osrednji del med notranjimi zbirnimi cestami
(ŠR1) zapolnjuje preplet zelenih in vodnih površin, območje zelenih, vodnih in prometnih površin pa
obkroža stavbna struktura.
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Podobmočje ŠR2, ki se razprostira v vzhodnem delu ureditvenega območja, je namenjeno zelenim
površinam z drevesno bariero proti avtocesti in izvedbi otroškega igrišča.
V podobmočjih so dovoljene še gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov
namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme ter ureditve
sprehajalnih poti.
7.

Podobmočja prometnih površin – I1 – I9

Podobmočja prometnih površin tvorijo prometne površine znotraj in izven območja. Sestavljajo jih:
priključka na obstoječe prometno omrežje (priključek na regionalno cesto RII-447, priključek na avtocestni
priključek), notranje zbirne ceste, vzdrževalna in intervencijska cesta vzdolž avtocestnega nasipa,
peščeve in kolesarske poti ter površine za mirujoči promet. Preko območja poteka tudi del avtocestnega
priključka ter obstoječi dostop do obstoječe stavbe na severovzhodnem delu območja. Pogoji za izvedbo
prometnega omrežja so določeni v poglavju V. Pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in
energetskega omrežja in grafičnem delu.«
Prvi odstavek podtočke 2. točke (2) 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Arhitekturno oblikovanje predvidenih stavb na območju mora biti enotno. Upoštevati je potrebno
gradbeno linijo ob regionalni cesti ter gradbeno linijo ob južno notranji zbirni cesti, ki sta razvidni iz
grafičnega dela. Stavbe so lahko prekrite z ravno streho (izgled ravne strehe, možne so tudi enokapnice,
dvokapnice ali ločne strehe obkrožene z ograjo – vencem). Oblika streh znotraj posameznega
podobmočja mora biti enaka. Stavbe so lahko zidane ali montažne. Konstrukcije so lahko tudi lesene in
kovinske. Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je potrebno
vsiljivim barvam. Fasade so lahko ometane, dovoljeni pa so tudi naslednji materiali za obdelavo fasad:
les, kovina, steklo in steklu podobni materiali, prane betonske plošče, opeka ter podobni materiali.
Dovoljujejo se poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati, izložbami, lokali, ki morajo biti oblikovani v
skladu z zunanjo podobo predvidene stavbe in okolice. Ti lahko segajo preko dovoljenih tlorisnih
gabaritov, hkrati pa ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in delo v sosednjih stavbah.«

V.

POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
5. člen

Besedilo 1. točke 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje se na obstoječi sistem priključuje preko osrednjega priključka na regionalno cesto RII-447 (I1)
v obstoječem križišču Lukovice, s katerim tvori štirikrako križišče. Priključevanje na regionalno cesto se
izvede z levim zavijalnim pasom. Na regionalni cesti se za območje L6 določa izgradnja levega
zavijalnega pasu minimalne dolžine 30 m. Zaradi prometne varnosti in koordinacije s sosednjimi križišči
se določa semaforizacija križišča, ki mora biti, ko bo promet povečan zaradi poselitve zazidalnega
območja, usklajena z obstoječimi križišči.
Zazidalni načrt določa še priključek na avtocestni priključek (FeI9-1) na mestu, kjer se le ta razcepi v
uvoze na avtocesto in skupaj z njimi tvori štirikrako križišče. Z izgradnjo priključka bo potrebno podaljšati
oz. rekonstruirati vtočni del obstoječega mostu čez potok Mlinščica. Priključevanje se izvede z levim
zavijalnim pasom. Za zagotavljanje ustreznega vodenja prometa se v križišču prilagodi prometna
signalizacija, kot je razvidno iz grafičnega dela.
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Notranjo prometno infrastrukturo sestavlja dvoje vzporednih zbirnih notranjih cest (severna poteka v
podobmočju I2 in I4, južna pa v I3). Zbirni notranji cesti sta med seboj povezani s prečno povezavo v
zahodnem delu območja (FeI2-5), severna pa se na vzhodnem koncu zaključi s krožnim obračališčem. V
pretežnem delu severne zbirne ceste se določa obojestransko parkiranje, v pretežnem delu južne pa
enostransko.
Prometno omrežje sestavlja tudi vzdrževalna in intervencijska cesta vzdolž avtocestnega nasipa, ki se
napaja preko dveh prečnih povezav z južno notranjo zbirno cesto in se na vzhodnem koncu konča z
obračališčem. Preko obračališča se po FeŠR2-pi3 določa možnost izgradnje začasnega dovoza do
krožišča v podobmočju I4. Po izgradnji celotnega vozišča severne notranje zbirne ceste v podobmočju I4
se začasni dovoz po FeŠR2-pi3 odstrani.
V osrednjem delu se določa izgradnja intervencijske poti, ki bo namenjena tudi pešcem in kolesarjem.
Obstoječi dostop k obstoječi hiši na vzhodnem delu območja se ohranja.
Peščeve in kolesarske poti bodo urejene vzdolž regionalne ceste ter ob priključku na regionalno cesto. Za
pešce in kolesarje bo urejena tudi povezava med vzdrževalno in intervencijsko cesto vzdolž avtocestnega
nasipa in obstoječim dostopom na vzhodnem delu območja (FeI8-6). Ob notranjih zbirnih cestah bo
urejen enostranski pločnik. Določa se tudi ureditev povezave do otroškega igrišča in do pločnika ob
avtocestnem priključku. Vse ceste bodo široke 6,0 m, razen priključki na obstoječe prometno omrežje, ki
bodo širši zaradi zavijalnih pasov ter intervencijska pot v osrednjem delu, ki bo široka 3,5 m. Hodnik za
pešce bo ob večjem delu severne zbirne ceste širok 2,3 m – 2,7 m, v preostalem delu pa 1,6 m – 2,0 m.
Hodnik za pešce ob južni zbirni cesti bo širine 1,5 m – 2,0 m. Peščeve in kolesarske površine vzdolž
regionalne ceste bodo široke 5,0 m, povezava za pešce in kolesarje v FeI8-6 pa bo širine 3,5 m.
Na območju se določa omejitev hitrosti na 10 km/h. Vozišče bo omejeno z robniki, dvignjenimi nad nivo
vozišča. Hodniki za pešce bodo omejeni z nizom granitnih kock v nivoju hodnika za pešce. Vse utrjene
površine vozišč in parkirišč bodo v asfaltni izvedbi. Površine pločnika so lahko v asfaltni izvedbi ali kako
drugače trajno tlakovane. Vse ostale površine, ki niso namenjene prometu ali hoji, bodo urejene in
zatravljene. Za varno vodenje prometa je predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna in
horizontalna cestno prometna signalizacija. S prometno zasnovo in signalizacijo je omejeno dostopanje
spremljajočega tovornega prometa južnega niza stavb in ureditev v območje severnega niza stavb.
Omejeno je tudi dostopanje na intervencijsko pot v osrednjem delu območja, kamor lahko dostopajo le
pešci in kolesarji ter intervencijska vozila.
Za dostop do posameznih objektov so določeni posamezni dovozi. Lokacija izvedbe dovozov se lahko
tudi spremeni, pod pogojem, da je širina posameznega dovoza 6,0 m. Okoli posameznih objektov morajo
biti zagotovljene ustrezne poti za manipulacijo, urgentna in intervencijska vozila. Dostava za stavbi FeD1o1 in FeD1-o2 ter dostopanje za intervencijska in urgentna vozila v FcD1 in FcS2 se lahko vrši preko
parkirišč, mesto uvoza se določi v fazi izdelave projektne dokumentacije.
Ob severni notranji zbirni cesti se določajo parkirna mesta za potrebe objektov severnega niza
(podobmočja D1, S1 in S2), parkirna mesta v funkcionalni enoti FeI4-2 pa so javna. Število parkirnih mest
ob severni notranji zbirni cesti je 272, od tega jih je 68 namenjenih javnim parkirnim mestom. Potrebno
število parkirnih mest za objekte na podobmočjih D1, S1 in S2 se zagotavlja ob notranji zbirni cesti (med
te se ne štejejo javna parkirna mesta) in na posameznih funkcionalnih enotah. Pri izračunu parkirnih mest
je potrebno upoštevati, glede na namembnost oz. dejavnost, naslednje minimalno število parkirnih mest
(v nadaljevanju PM):
-

minimalno 1,5 PM na stanovanje,
za trgovine z bifejem 1PM / 20 m2 neto površine poslovnih prostorov (brez skladišča) za obiskovalce
in 10-15 lastniških parkirnih mest (za zaposlene),
za pošto in druge storitve 1PM / 40 m2 poslovnega prostora,
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-

poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine.

Ob južni notranji zbirni cesti se določajo parkirna mesta za potrebe južnega niza objektov (podobmočje
ST1). Število parkirnih mest ob južni notranji zbirni cesti je 72. Potrebno število parkirnih mest za objekte
na podobmočju ST1 se zagotavlja ob južni notranji zbirni cesti in na posameznih funkcionalnih enotah. Pri
izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati, glede na namembnost oz. dejavnost, naslednje minimalno
število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
-

poslovni prostori s strankami
1 PM / 30 m2 neto površine,
poslovni prostori brez strank1 PM / 2 zaposlena,
obrtni obrati
1 PM / 50 m2 neto površine + 1 PM / 2 zaposlena,
skladišča
1 PM / 100 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena.
trgovine
1 PM / 30 m2 koristne prodajne površine oz. min. 2 PM
+ 1 PM / 2 zaposlena.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno v skladu z zakonodajo določiti ustrezno število
parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički.«
2. točka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2.

ZUNANJE UREDITVE

Ob notranjih zbirnih cestah in ob delu regionalne ceste ter priključevanju nanjo se določa srednja do
visoka linijska vegetacija. Na območju vzdolž avtocestnega nasipa in otroškega igrišča se ohranja in
dopolnjuje obstoječa avtohtona vegetacija.«
Besedilo drugega odstavka 3. točke 6. člena se dopolni tako, da se za četrtim stavkom vstavi nov stavek,
ki se glasi: »V primeru, da za potrebe vodooskrbe južnega niza objektov ne bo možno pridobiti pravice
graditi na celotnem območju trase ob južni notranji zbirni cesti, se dovoljuje tudi variantna rešitev,
razvidna iz grafičnega dela.«
Besedilo prvega odstavka 4. točke 6. člena se dopolni tako, da se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru, da za južno vejo kanalizacijskega omrežja ne bo možno pridobiti pravice graditi na celotnem
območju trase ob južni notranji zbirni cesti, se dovoljuje tudi variantna rešitev, razvidna iz grafičnega
dela.«
V drugem stavku prvega odstavka 5. točke 6. člena se za besedilom, ki se glasi: »Določa se postavitev
MRP ter razvod, ki bo« vstavi beseda: »pretežno«. V tretjem stavku prvega odstavka 5. točke 6. člena se
za besedilom, ki se glasi: »Začasno se posamezne etape« vstavi besede: »ali več etap«. Za prvim
stavkom drugega odstavka 5. točke 6. člena se vstavi stavek, ki se glasi: »Ob njem je predviden
vzporedni prenosni plinovod M2/1, Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani, s premerom cevi 800 mm in
delovnim tlakom 70 bar.« V tretjem stavku drugega odstavka 5. točke 6. člena se za besedilom, ki se
glasi: »Varnostni odmik« vstavi besedi: «obstoječega plinovoda«. Za tretjim stavkom drugega odstavka 5.
točke 6. člena se vstavi besedilo, ki se glasi: »Od predvidenega plinovoda je minimalni varnostni odmik
od osi plinovoda 33 m za stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanjskimi enotami, ki imajo več kot tri
nadzemne stanovanjske etaže. Pri tem morajo biti na obstoječem in predvidenem plinovodu izvedeni
ustrezni varnostni ukrepi.« Zadnji stavek 5. točke 6. člena se črta.
Za drugim odstavkom 5. točke 6. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Na ureditvenem območju je
možna gradnja vzporednega prenosnega plinovoda M2/1 Trojane - Vodice, dolžine cca 580 m, dimenzije
DN 800 in tlaka 70 bar, v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar. Plinovod se zgradi iz jeklenih cevi, izdelanih v skladu s SIST
EN 10208-2. Pogoji za gradnjo so:
-

Trasa plinovoda M2/1 poteka vzporedno s traso obstoječega plinovoda M2 Rogatec - Vodice.
Vzporedni osni odmik med obstoječim plinovodom M2 in plinovodom M2/1 je 3.60 do 6.00 m.
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-

Lega cevovodov se označi, da je mogoč nadzor nad plinovodom. Zračne oznake se pri
vzporednem odmiku do 10,00 m od obstoječega plinovoda postavi na obstoječe stebre
plinovoda M2.

-

Ob plinovodu se po celotni dolžini položi optični kabel za prenos podatkov.

-

Delovni pas, potreben za gradnjo, sega na severno in južno stran plinovoda M2/1 (za
deponiranje izkopanega materiala, prehod mehanizacije, varjenje in polaganje plinovoda v
jarek). Na mestih, kjer je zaradi izvedbe del to potrebno, se delovni pas ustrezno razširi.

-

Med gradnjo plinovoda se obstoječe asfaltne površine na območjih prečkanj in vzdolž jarka ne
smejo posedati zaradi obtežbe z mehanizacijo.

-

Prekritje plinovoda znaša najmanj 1 m, merjeno od zgornjega roba cevi do končno urejenega
terena. Pod cestami in drugimi prometnimi površinami, vodotoki, v naseljenih območjih ter na
križanjih z obstoječimi komunalnimi vodi se prekritje izvede v skladu s področnimi predpisi.

-

Po zaključku del se na območju polaganja plinovoda in na območjih začasnih gradbiščnih
površin zemljišča pripravi za zunanjo ureditev. Pri tem se upošteva, da se varnostni pas na obe
strani od osi plinovoda v širini 5 m ne sme zasaditi z visokodebelno vegetacijo.«

Besedilo prvega stavka prvega odstavka 6. točke 6. člena se dopolni tako, da se mu na koncu pred piko
doda besedilo, ki se glasi: »in februar 2008«. Tretji odstavek 6. točke 6. člena se spremeni tako, da se
glasi: »Zaradi velikih razdalj in visoke inštalirane moči se na območju določa postavitev treh
transformatorskih postaj, ki bodo napajane preko SN razvoda.« Prvi stavek četrtega odstavka 6. točke 6.
člena se spremeni tako, da se glasi: »Transformatorske postaje bodo locirane na območjih funkcionalnih
enot FeI2-i1, FeI3-i1 in FeI3-i2.« V drugem stavku četrtega odstavka 6. točke 6. člena se za besedilom, ki
se glasi: » Iz transformatorskih postaj se določa NN razvod« vstavi beseda: »pretežno«.
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 7. točke 6. člena se dopolni tako, da se mu na koncu pred piko
doda besedilo, ki se glasi: »in februar 2008«. V četrtem stavku tretjega odstavka 7. točke 6. člena se za
besedilom, ki se glasi: »Razvod TK in KRS-TV bo potekal« vstavi beseda: »pretežno«. Za zadnjim
odstavkom 7. točke 6. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru večjih potreb po TK priključkih se na območju urejanja določa možnost postavitve telefonske
centrale.«
Besedilo 8. točke 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje je s traso nove avtoceste in priključkom na avtocesto odrezano od največjega in
najvplivnejšega vodotoka na tem območju, Radomlje, ter je tako zagotovljena varnost območja pred
visokimi vodami Radomlje.
Na območje iz hribovitega predela pritečeta dva hudourniška pritoka Radomlje (Mlakarjev graben in
Desni pritok), ki se skupaj s padavinskimi vodami iz ureditvenega območja stekata v Mlinščico. Ta je bila
izvedena kot umetni kanali v okviru hidromelioracije Radomlje, ki je bila prestavljena. Vode se iz območja
odvajajo preko obstoječega škatlastega propusta pod priključkom na avtocesto.
Vodnogospodarske ureditve so za ureditveno območje določene na podlagi idejnih rešitev podjetja
Inženiring za vode d.o.o. iz Ljubljane.
Potek regulacije Mlinščice načeloma sledi poteku obstoječe struge, v zahodnem delu pa se zaradi
načrtovanih prometnic prestavi proti severu, nato pa se v obliki črke »S« naveže na obstoječi propust.
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Tudi trasi pritokov načeloma sledita obstoječim trasam, strugi pa sta vodeni tako, da se čim bolj umikata
od načrtovanih stavb.
Na Mlinščici se določajo trije premostitveni objekti, dva cevna propusta ter škatlast propust. Na
Mlakarjevemu grabnu sta predvideni dve premostitvi, škatlast propust ter propust pod hodnikom za
pešce, na Desnem pritoku pa ena premostitev načrtovana kot cevni propust. Ob navezavi pritokov na
obstoječe propuste ob regionalni cesti se ti zaradi zagotavljanja peščevih in kolesarskih poti po potrebi
ustrezno podaljšajo.
Prečni prerezi vodotokov bodo trapezne oblike z nagibom brežine 1:1,5. Za doseganje čim bolj
naravnega videza so za zavarovanje brežin predvidene večje debeline kamnov, ki jih je potrebno
vgrajevati razgibano, vendar stabilno, reže med kamni izven območja stalnih nizkih vod pa je potrebno
zapolniti z glinasto zemljino in zatraviti. Prehod iz brežine na obrežni teren je potrebno izvajati
zaokroženo.
Preko ureditvenega območja, razen na območju obstoječih gradenj, se izvede tamponsko nasutje z
omrežjem drenažnih cevi. Pri urejanju okolice stavb je potrebno višino terena prilagoditi višinski regulaciji
cest, razvidni z grafičnega dela, ureditvam vodotokov ter maksimalnemu nivoju podzemnih vod. Nad
obstoječim plinovodom se dovoljuje nasipavanje do debeline 1,0 m, pri čemer debelina nasutja na
nobenem delu obstoječega plinovoda ne sme biti nižja od 0,7 m.
Ker se lahko nivo podzemne vode na podobmočjih D1 in S2 dvigne do kote 331,73 m n.v., bo potrebno
kletno etažo izvesti v obliki nepropustne škatlaste konstrukcije. Na ostalih podobmočjih je potrebno v
primeru izvedbe kletne etaže z geomehanskih poročilom določiti nivo podzemnih voda in predvideti
ustrezne rešitve izvedbe stavbe.«
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 9. točke 6. člena se dopolni tako, da se mu na koncu pred piko
doda besedilo, ki se glasi: »in februar 2008«. V prvem stavku četrtega odstavka 9. točke 6. člena se
oznaka, ki se glasi: »FeŠR1-i2« nadomesti z oznako, ki se glasi: »FeI2-i1«. V zadnjem stavku 9. točke 6.
člena se za besedilom, ki se glasi: »Območja ostalih notranjih zbirnih cest« vstavi besedilo: »,
vzdrževalne in intervencijske ceste vzdolž avtocestnega nasipa«.

VI.

VARSTVO OKOLJA IN MERILA IN POGOJI ZA BIVANJE IN DELO
6. člen

Besedilo prvega odstavka 7. člena se dopolni tako, da se mu na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Znotraj funkcionalnih enot (gradbenih parcel) morajo biti zagotovljene površine za postavitev zabojnikov
za odpadke. Ti morajo biti v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene organizacije. Na
območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.«
V drugem stavku drugega odstavka 7. člena se besedilo, ki se glasi: »določata dve zbirni mesti«
nadomesti z besedilom: »določajo tri zbirna mesta«.
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
-

predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
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-

vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.«
8. člen

Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen
iztok pod nivo terena. Kanalizacija in priključki na kanalizacijski kolektor, lovilci olj in maščob morajo biti
izvedeni vodotesno.
Na podlagi znanih podatkov glede nosilnosti tal je potrebno pred gradnjami izdelati geomehansko
poročilo za celoto, del celote ali posamezne gradnje. Na podlagi izsledkov geomehanskih poročil se
izvedejo ustrezni ukrepi za izboljšanje nosilnosti tal (predobremenilni nasipi).
V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico
razpolaganja. Pri ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila 13. člena tega odloka ter predpise s
področja varovanja okolja.

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. Presežek materiala, ki nastane zaradi izkopa, se uporabi za
izvedbo objektov oziroma se odvaža na urejene deponije.

Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za primer razlitja nevarnih tekočin. V primeru razlitja
nevarnih tekočin mora izvajalec onesnaženi material izkopati in ga oddati v predelavo kot nevaren
odpadek, razen če se izvede analizo, s katero bi organizacija, pooblaščena s strani ministrstva
pristojnega za okolje, ugotovila, da ne gre za nevaren odpadek.«.
9. člen
Besedilo v oklepaju prvega stavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »stanovanjska in družbena
dejavnost ter spremljajoče storitvene dejavnosti ob priključevanju območja na regionalno cesto«.
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »V primeru čezmerne obremenitve
okolja zaradi hrupa, če je ta posledica uporabe cest, morajo investitorji za severni niz stavb načrtovati
ustrezne ukrepe varstva pred hrupom.«
Tretji in četrti odstavek 10. člena se črtata.

VII.

ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
10. člen

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posegi v prostor na območju L6 Lukovica jug se bodo izvajali etapno v prostorsko logičnem sosledju.
Ureditveno območje je razdeljeno na 6 območij, in sicer:
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območje 1 – je območje posegov, ki so neodvisni od ostalih načrtovanih gradenj in ureditev na
območju zazidalnega načrta;
- območje 2 – je območje vodnogospodarskih ureditev;
- območje 3 – je območje posegov v zahodnem delu severnega niza;
- območje 4 – je območje posegov v južnem nizu;
- območje 5 – je območje posegov v vzhodnem delu severnega niza;
- območje 6 – je območje posameznih posegov (otroško igrišče, območje MRP, pločnik ob regionalni
cesti, predvideni prenosni plinovod M2/1, odsek Trojane – Vodice), ki so časovno neodvisni od ostalih
načrtovanih gradenj.
Posamezna območja so razvidna iz grafičnega dela.
-

(2) Za območje zazidalnega načrta velja, da je v okviru posameznih funkcionalnih enot možna etapna
gradnja.
(3) Etapnost gradenj
(3.1) Območje 2:
-

-

Za začasni gradbiščni dovoz se uporabi obstoječa vzdrževalna cesta, ki poteka vzdolž avtocestnega
nasipa in se priključuje na lokalno cesto Lukovica – Spodnje Prapreče, vključno z izvedbo začasnega
dovoza na lokaciji FeI3-3 in FeI3-12 (v primeru, da na lokaciji FeI3-12 ne bo možno pridobiti pravice
graditi, se lahko del začasnega dovoza spelje tudi preko funkcionalne enote FeST1-o3 oziroma
funkcionalnih enot FeI3-1in FeI3-6). Variantno se lahko za začasni gradbiščni dovoz v prvi etapi
izvede tudi dovoz z regionalne ceste na lokaciji FcI1 in FeŠR1-pi2. Na tej trasi je potrebno izvesti
zaščito obstoječega vodovoda in plinovoda.
V drugi etapi se pred nasipavanjem na območju zazidalnega načrta po obstoječem dnu Mlinščice
položi drenaža.
V času nasipavanja na območju zazidalnega načrta se izvede začasna regulacija Mlinščice.
Dokončna ureditev struge se izvede etapno najkasneje z ureditvijo zelenih površin ob vodotoku ob
izgradnji posameznih stavb na območjih 3 in 5 oziroma ob pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvi
objekt na območju 4f-4m.

(3.2) Območje 3:
-

V prvi etapi se izvede začasni gradbiščni dovoz z regionalne ceste na lokaciji Fc I1(vključno z
eventuelno potrebnim nasipavanjem, ureditvijo sistema drenaž in ukrepov za nemoteno obratovanje
obstoječe infrastrukture). Na trasi začasnega dovoza je potrebno izvesti zaščito vodovoda.

-

V drugi etapi se izvede nasipavanje. Ta se lahko izvaja po posameznih podetapah, ki so označene v
grafičnem delu (3b – 3e). V okviru vsake podetape je treba izvesti ustrezen sistem drenaž ter ukrepe
za nemoteno obratovanje obstoječe infrastrukture. Po posameznih podetapah se izvede še: začasna
prestavitev Mlakarjevega grabna v okviru podetape 3d, začasna premostitev Mlakarjevega grabna v
okviru podetape 3e in posamezne rušitve v podetapah 3a, 3b in 3c.
Tretja etapa obsega izgradnjo parov stavb na posameznih funkcionalnih enotah, ki so časovno
medsebojno neodvisne, izgradnjo pripadajoče gospodarske javne infrastrukture (njen obseg se določi
v posameznih projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja), ureditev pripadajočih zunanjih površin
ter zelenih površin ob vodotokih z načrtovano drevesno vegetacijo. V okviru izgradnje posameznega
para stavb se, v kolikor so potrebni, postavijo tudi plinohrami v pripadajočem obsegu. Sočasno z
gradbenim dovoljenjem prvega para stavb je potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za cestni
priključek v FcI1.

-

(3.3) Območje 4:
-

Za začasni gradbiščni dovoz se uporabi obstoječa vzdrževalna cesta, ki poteka vzdolž avtocestnega
nasipa in se priključuje na lokalno cesto Lukovica – Spodnje Prapreče. Variantno se lahko za začasni
gradbiščni dovoz v prvi etapi izvede tudi dovoz z regionalne ceste na lokaciji FcI1, FeŠR1-pi2,
FeŠR1-pi3, FeI3-3 in FeI3-12 do obstoječe vzdrževalne ceste ob avtocesti (v primeru, da na lokaciji
FeI3-12 ne bo možno pridobiti pravice graditi, se lahko del začasnega dovoza spelje tudi preko
funkcionalne enote FeST1-o3 oziroma funkcionalnih enot FeI3-1in FeI3-6). Na tej trasi je potrebno
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-

-

-

-

izvesti zaščito obstoječega vodovoda in plinovoda, začasno premostitev Mlinščice ter zagotoviti
ustrezno višino med začasnim gradbiščnim dovozom in obstoječim SN vodom. Začasni gradbiščni
dovoz do podetape 4m se lahko izvede tudi z obstoječe dovozne poti na vzhodu. Možni sta dve
varianti, prva na lokaciji FeS3-z1 in FeI5-pi1, druga pa na lokaciji FeI8-6, FeI8-5, FeŠR2-pi2, FeŠR2pi3 in FeI4-5. Pri drugi je potrebno izvesti ustrezno zaščito obstoječega plinovoda, vodovoda in
zagotoviti ustrezno višino med začasnim dovozom in zračnim SN vodom.
V drugi etapi se izvede eventuelno potrebno nasipavanje. Ta se lahko izvaja po posameznih
podetapah, ki so označene v grafičnem delu (4a – 4o). V okviru vsake podetape je treba izvesti
ustrezen sistem drenaž ter ukrepe za nemoteno obratovanje obstoječe infrastrukture. V drugi etapi se
v okviru podetape 4a izvede še začasna prestavitev in premostitev Mlinščice.
Tretja etapa obsega izgradnjo prometne infrastrukture v okviru podetap 4a in 4b, ki sta časovno
medsebojno neodvisni, s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo (njen obseg se določi v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer je potrebno vodovod obvezno ozankati in
zagotoviti ustrezno višino med zračnim SN vodom in koto ceste).
Četrta etapa obsega izgradnjo stavb na posameznih funkcionalnih enotah, ki so časovno medsebojno
neodvisne, vključno z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin. Stavbe v okviru podetap 4c – 4e se
lahko izvedejo po izgradnji prometne infrastrukture s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo v
okviru podetape 4a. Podetapa 4m obsega tudi izgradnjo krožišča in ostale pripadajoče gospodarske
javne infrastrukture. Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvo stavbo v okviru podetap 4c – 4e
mora biti izvedena pokablitev SN voda, ureditev zelenih površin ob vodotoku z načrtovano drevesno
vegetacijo ter ureditev zelenih površin ob parkirnih mestih v okviru območja podetape 4a. Ob
pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvo stavbo v okviru podetap 4f – 4m mora biti izvedena
pokablitev SN voda, ureditev zelenih površin ob vodotoku z načrtovano drevesno vegetacijo ter
ureditev zelenih površin ob parkirnih mestih v okviru območja podetap 4a in 4b.
Etapi 4n in 4o se izvedeta najkasneje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za zadnjo stavbo v
okviru podetap 4c – 4h in 4j – 4m.

(3.4) Območje 5:
-

-

V prvi etapi se izvede začasni gradbiščni dovoz z regionalne ceste na lokaciji Fc I1 in FeI4-1 oziroma
se dovoz za potrebe gradbišča vrši preko v skladu s tem odlokom že izvedenega priključka na
regionalno cesto. Na trasi začasnega dovoza je potrebno izvesti zaščito vodovoda.
V drugi etapi se izvede eventuelno potrebno nasipavanje, ki se lahko izvaja po posameznih
podetapah, ki so označene v grafičnem delu (5a – 5e). V okviru vsake podetape je treba izvesti
ustrezen sistem drenaž ter ukrepe za nemoteno obratovanje obstoječe infrastrukture. V drugi etapi se
v okviru podetape 5a izvede še začasna prestavitev in premostitev Desnega pritoka Mlinščice in
posamezne rušitve v podetapah 5b in 5c.
Tretja etapa obsega izgradnjo prometne infrastrukture v okviru podetape 5a s pripadajočo
gospodarsko javno infrastrukturo (njen obseg se določi v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja).
Četrta etapa obsega izgradnjo stavb na posameznih funkcionalnih enotah, ki so časovno medsebojno
neodvisne, vključno z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin in zelenih površin ob vodotokih. Ob
pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvo stavbo mora biti izvedena ureditev zelenih površin ob
parkirnih mestih v okviru območja podetape 5a.

(3.5) Območje 6:
-

VIII.

Ob ureditvi otroškega igrišča je potrebno izvesti povezavo s severno notranjo zbirno cesto, vključno s
premostitvijo Mlinščice, na lokaciji FeŠR1-pi4, FeŠR2-pi4 in FeŠR2-pi1.
V okviru gradnje pločnika ob regionalni cesti je potrebno po potrebi izvesti zaščito obstoječih vodov
gospodarske javne infrastrukture.
Za začasni gradbiščni dovoz za potrebe gradnje predvidenega prenosnega plinovoda M2/1, Rogaška
Slatina – Vodice pri Ljubljani veljajo določila prve alineje (3.1) točke tega člena oziroma se dovoz za
potrebe gradbišča vrši preko v skladu s tem odlokom že izvedenih priključkov na regionalno oziroma
lokalno cesto Lukovica – Spodnje Prepreče.«
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
11. člen
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Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Investitorji in izvajalci so dolžni:



















pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
pri izvedbi začasne gradbiščne ceste zaščititi obstoječi vodovod, v primeru poteka dovoza z
regionalne ceste do obstoječe vzdrževalne ceste ob avtocesti pa tudi obstoječi plinovod, katerega
zaščito mora izvesti njegov upravljavec,
izvesti prestavitev obstoječega vodovoda ter začasno prestavitev in premostitev Mlakarjevega
grabna,
zagotoviti, da se obstoječe revizijske jaške obstoječega kanalizacijskega omrežja dvigne do nivoja
predobremenilnih nasipov ter v času delovanja le teh opazovati delovanje kanalizacije. V primeru
poškodb je potrebno lokalno pristopiti k prestavitvi kanalizacijskega voda,
zgraditi sekundarni kanalizacijski vod,
pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih
infrastruktur o prostih kapacitetah oziroma opredeliti rešitev za eventuelne deficitarne situacije,
izvesti pokablitev obstoječega zračnega SN voda in zgraditi transformatorske postaje,
v območju komunalne in energetske infrastrukture (razen hišnih priključkov) zagotoviti koridor z
omejeno lastninsko pravico zaradi izgradnje ali obnove objektov in omrežij komunalne in energetske
infrastrukture,
zavarovati gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem
omrežju, ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
urediti križišče z regionalno cesto RII-447 v skladu z določbami tega odloka, zgraditi osrednji
priključek na regionalno cesto (I1) ter notranji zbirni cesti (I3 in I4) ter jih s posebno pogodbo
neodplačno prenesti v last in upravljanje Občine,
sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse v skladu s tem odlokom že realizirane posege, ki bodo zaradi
uporabe v času gradnje objektov in naprav prekinjeni ali poškodovani,
zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za eliminacijo eventuelnih vplivov obstoječih nenaravnih
materialov v tleh na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja,
sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
da se zaradi eliminacije škodljivega vpliva delovanja voda gradnja organizira tako, da ne bo prihajalo
do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v
času gradnje,
zagotoviti dostop do strug vodotokov v vseh fazah gradnje,
zagotoviti, da se morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje uredi
tako, da se ne bo pojavljala erozija, in da ne bo oviran odtok zalednih voda,
zagotoviti, da se bo po končani gradnji odstranilo vse ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo
prizadete površine pa se bo ustrezno krajinsko uredilo.

Investitor predvidenega prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina – Vodice pri Ljubljani je dolžan k
spremembam in dopolnitvam zazidalnega (lokacijskega) načrta izdelati analizo tveganja obstoječega in
novega prenosnega plinovoda in glede na to predvideti ustrezne varnostne ukrepe, ki bodo zagotavljali
predpisano varnost. V primeru manjših odmikov od predpisanega minimalnega varnostnega odmika (33
m) mora investitor sam pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za energetiko.«

IX.

ODSTOPANJA
12. člen

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»1.

Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in maksimalnih tlorisnih gabaritov stavb in zunanjih
ureditev pri zakoličenju oziroma premikih stavb in objektov do ± 1,0 m.

2.

V funkcionalnih celotah D1, S1, S2 in S3 ter v funkcionalni enoti FeST1-o1 so dovoljena
odstopanja od tlorisnih gabaritov stavb in objektov do ± 1,0 m. Omejitve tlorisnih gabaritov
pritličnih povezav v funkcionalni celoti D1 navzdol ni (lahko so manjši, kot je prikazano v
grafiki).

3.

Funkcionalni enoti stavb FeST1-o4 in FeST1-o5 ter funkcionalni enoti stavb FeST1-o6 in
FeST1-o7 se lahko združita. Maksimalna tlorisna gabarita stavb se lahko povečata tako, da
se medsebojno povežeta, pod pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovijo zadostne
površine za mirujoči promet in manipulacijo.

4.

Za urejanje lastninskopravnih razmerij se na območju funkcionalnih celot prometnih površin
(I2, I3 in I4) dovoljuje parcelacijo parkirnih mest.

5.

V funkcionalnih celotah D1 in S2 so dovoljena odstopanja od vertikalnih gabaritov do ±1,0
m.

6.

Dovoljena so odstopanja od višinskih kot določenih za ceste do +0,5 m.

7.

Stavbe južnega niza lahko odstopajo od določene etažnosti, pri čemer je potrebno obvezno
upoštevati določeno maksimalno višino objektov nad urejenim terenom.

8.

Dovoljena so odstopanja oz. prilagajanja lokacij infrastrukturnih vodov (zunaj območja in v
območju) glede na pridobljeno lastništvo oziroma možnosti pridobitve služnosti.«

9.

Pri realizaciji komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture so dopustna
odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in
drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehničnega, tehnološkega ali
okoljevarstvenega vidika. Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja,
poslabšati bivalnih in delovnih razmer v območju ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi
koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.

X.

KONČNE DOLOČBE
13. člen

Vsa ostala določila Odloka o zazidalnem načrtu območja L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 7/2004, 5/2006-popr.) ostanejo še naprej v veljavi.

14. člen
Te spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta območja L6 Lukovica jug so skupaj z
odlokom na vpogled pri pristojni službi na Občini Lukovica – lokacija Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7,
1225 Lukovica.
15. člen
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Te spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

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), Zakona 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), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Ur.l. RS; št. 117/04, 75/05, 95/07) in 16. člen Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 15. seji, dne 21.7.2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU DOPOLNITEV ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejeme dopolnitev Odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Lukovica na podlagi
obrazložitve.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 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
15. redni seji, dne 21.7.2008 sprejel dopolnitve
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O D L O KA
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.
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.
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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
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.
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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

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

Ceste

Kanalizacija
Vodovod
Javna razsvetljava
Objekti ravnanja z
odpadki
Javne površine

KOM – Ravnanje z odpadki
JP – Javne površine

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 m parcele [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno
opremo)
2

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

Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

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.
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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:
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.
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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.
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:
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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.
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)
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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 preneha 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 členih od 2. –
14.

20.člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

Na podlagi 16. člen Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet
Občine Lukovica na 15. seji, dne 21.7.2008, sprejel

SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI

1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se z dnem uveljavitve tega sklepa
ukine status zemljišča v splošni rabi pri zemljišču parc. št. 648 – cesta in parc. št.
649 – cesta, obe vl. št. S002, obe k.o. Krašnja in se vknjiži lastninska pravica
Občine Lukovica.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07) izdajam

SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE
1.
S tem sklepom se določajo načini in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje, plakatna mesta ter
pravice in obveznosti organizatorjev volilne kampanje.
2.
Plakatna mesta, na katerih je dovoljeno oglaševanje v času volilne kampanje, so:

a) plakatni stebri – do 1/3 plakatnega prostora (2)
b) oglasne deske po krajevnih skupnostih (14)
3.
V naseljih zunaj občinskega središča se dovoljuje oglaševanje na krajevno običajen način.
4.
Posamezna plakatna mesta iz 2. in 3. točke je možno koristiti pod naslednjimi pogoji:
a) plakatni stebri – do 1/3 plakatnega prostora
- naselje Lukovica - pri trgovini Tuš
- naselje Blagovica – pri AP Blagovica
b) oglasne deske po krajevnih skupnostih
Organizatorji volilne kampanje na javnih površinah lahko postavijo svoja stojala (do višine 1,5 m), za kar
morajo pridobiti soglasje Občine Lukovica.
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Za pravilno plakatiranje v Občini Lukovica skrbijo organizatorji volilne kampanje sami, nadzor pa opravlja
Režijski obrat Občine Lukovica.
5.
Organizator volilne kampanje pridobi pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo pošlje na
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, z oznako "»za plakatiranje – volitve«.
Vlogo organizator volilne kampanje predloži Občini Lukovica najkasneje 2 dni pred pričetkom volilne
kampanje. Vloga mora vsebovati:
-

ime oz. naziv organizatorja volilne kampanje ter ime pooblaščenega organizatorja in njegov naslov
vrsta plakatnega mesta, ki ga želi organizator pridobiti.
6.

O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru večjega
števila vlog različnih organizatorjev volilne kampanje, o pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči
žreb.
Žreb opravi občinska uprava. Žrebanju imajo pravico prisostvovati predstavniki organizatorjev volilne
kampanje.

7.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
Ta sklep se uporablja tudi za nameščanje transparentov na območju občine.
8.
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne
kampanje (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/07).
9.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
Župan Občine Lukovica
Štev.: 2/2008

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

Na podlagi -5. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94, 17/97), 3. odst. 8. člena Odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03, 1/04) in
16. člen Statuta Občine Lukovica ( Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine
Lukovica na 15. seji, dne 21.7.2008, sprejel
SKLEP
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O PRAVILIH JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA
Občinski svet Občine Lukovica soglaša s Pravili javnega glasila Občine Lukovica za izrabo
časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev
ter njihovih programov za volitve v Državni zbor.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008

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

PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK
IN DRUGIH PREDLAGATELJEV TER NJIHOVIH PROGRAMOV
1.
Javno glasilo Občine Lukovica s temi Pravili zagotavlja enakopravnost kandidatov ter političnih strank in
drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.

2.
V javnem glasilu Občine Lukovica se za predstavitve kandidatov vseh predlagateljev za kandidiranje na
državnozborskih volitvah v letu 2008 nameni polovica strani brezplačno, in sicer za vsakega
predlagatelja. Za dodatne objave, ki presegajo polovico strani, mora predlagatelj plačati v skladu s določili
Pravilnika o honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Rokovnjač in cenah
komercialnih oglasov (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/02, 8/03).
3.
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev uredniški odbor opravi žreb o vrstnem
redu objav. Pri žrebu sodelujejo predstavniki predlagateljev.
Če posamezni predlagatelj želi poleg brezplačne polovice strani dodatno objaviti predstavitve kandidatov
v skladu z 2. točko Pravil, bo uredniški odbor zagotovil skupno objavo na eni strani javnega glasila.
4.
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Uredniški odbor bo v skladu s temi Pravili objavil vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali
uredniškemu odboru do 10.09.2008.
5.
Pravila začnejo veljati na podlagi soglasja Občinskega svet Občine Lukovica in z dnem objave Uradnem
vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Odgovorna urednica:

Javno glasilo Občine Lukovica

Katarina Karlovšek, l. r.

Uredniški odbor

Na podlagi 50. 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 sprejme

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH SESTAVINAH PLANSKIH AKTOV
OBČINE LUKOVICA IN OKOLJSKEGA POROČILA
I.
Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev:
1.

2.
3.
4.
5.

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah
planskih aktov občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Domžale št. 9/86, 2/90 in 10/86, Ur. vestnik
Občine Lukovica št. 5/97, 4/03 in 6/04), ki ga je marca 2008 izdelala Regijska razvojna družba
d.o.o., Domžale (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskega akta);
povzetka za javnost;
okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskih aktov občine Lukovica, ki ga je maja 2008 izdelal Ipsum d.o.o., Domžale (v
nadaljevanju: okoljsko poročilo);
obrazložitve in utemeljitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta;
strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskega akta.
II.

Občina Lukovica v zakonskem roku ni prejela obvestila od Ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, da je
okoljsko poročilo kakovostno izdelano oziroma sklepa, s katerim bi ga zavrnilo, zaradi česar se šteje, da
je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in se lahko javno razgrne.
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III.
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na preoblikovanje načrtovanega območja
obrtno industrijske cone Prevojske gmajne. Območje za obrtno – industrijsko cono Prevojske gmajne
zajema zemljišča parc. št. 426/1, 411/1, 405/1, 404, 408/1, 1117/1, 415/1, 1117/2, 416, 412/2, 423/1, 399,
400/1, 424/1, 403, 394, 395, 396/1, 393, 407/1, 408/2, 398, 397/1, 389/1, 412/1, 402, 401/1, 417, 418,
419, 391/1, 392, 981/2, 982/1, 972/1, vse k.o. Prevoje in zemljišča potrebna za izvedbo dostopne ceste
(od ceste za Hofer do območja OIC), ki poteka preko zemljišč parc. št. 1040, 1039/2, 1037/2, 1037/1,
1039/1, 1041, 1042/1, 1043/1, 1052, 1050/1, 1049/1, 1051, 1063/3, 1055, 1056, 1062, 1061, 1098, 1099,
1100, 1102, 1132, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1116, 1118, 440/1, 436/1, 433/1, 432/1, 428/2, 427/2,
426/1, 1119, 1120, 1124 vse k.o. Prevoje.
IV.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 04. avgusta 2008 do vključno 03. septembra 2008,
in sicer v prostorih Občine Lukovica, Veidrov trg 7 (Šentvid pri Lukovici), 1225 Lukovica, objavljeno pa bo
tudi na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.

Javna obravnava bo potekala dne 27. avgusta 2008, z začetkom ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega doma
Janka Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
V.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in predloge na
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta in na okoljsko poročilo. Pripombe in
predlogi se lahko do 03. septembra 2008 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na
spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si ter z njim pisno seznanila lastnike zemljišč, ki so
predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta, glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru
javne razgrnitve.

VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.
OBČINA LUKOVICA
Župan Občine Lukovica
Štev.: 3/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008
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Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, številka 123/06, 101/07 in 57/08), Zakona o
javnih financah (Ur. list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in
14/07), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, številka 94/07), Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, številka 1/01, 5/06), Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 3/01), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2008
(Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 2/08 in 5/08) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je Občinski svet Občine Lukovica na 15. seji, dne 21.7.2008,
sprejel
SKLEP
O SPREJETJU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA.
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog Odloka o rebalansu
proračuna Občine Lukovica za leto 2008 sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2008, skupaj s
podanimi predlogi sprememb.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07) in 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 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, številka 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na 15. redni seji, dne 21. julija 2008 sprejel naslednji

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008

1. člen
V drugem členu Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Lukovica,
številka 2/08 in 5/08) se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja za leto 2008.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih
Proračun leta
2008

Skupina / podskupina kontov / konto
I.

Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73 + 74)

6.559.742

Tekoči prihodki (70 + 71)

5.615.754

70 Davčni prihodki

3.321.351

700 Davki na dohodek in dobiček

2.676.151

703 Davki na premoženje

438.500

704 Domači davki na blago in storitve

206.700

706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki

2.294.403

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

50.610

711 Takse in pristojbine

3.000

712 Globe in druge denarne kazni

1.300

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

106.070

714 Drugi nedavčni prihodki

2.133.423

72 Kapitalski prihodki

350.542

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

67.542

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 Prejete donacije

283.000
600

730 Prejete donacije iz domačih virov

600

731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki

592.846
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II.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

492.846

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

100.000

Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)

7.302.856

40 Tekoči odhodki

1.575.217

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

446.593

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

1.038.941

403 Plačila domačih obresti

8.100

409 Rezerve

12.263

41 Tekoči transferi

1.536.392

410 Subvencije

15.202

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

797.405

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

143.427

413 Drugi tekoči domači transferi

580.358

42 Investicijski odhodki

3.912.504

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.912.504

43 Investicijski transferi

278.743

431 Investicijski transferi

234.123

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.

-743.114

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun leta
2008

Skupina / podskupina kontov / konto
IV.

44.620

Proračunski presežek (I. - II.)
Proračunski primanjkljaj (II. - I.)

B)

69.320

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750 + 751 +
752)

5.000

75 Prejeta vračila danih posojil

5.000

750 Prejeta vračila danih posojil

5.000

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440 + 441 + 442 + 443)

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta
2008

Skupina / podskupina kontov / konto
VII.

5.000

Zadolževanje (500)

0

50 Zadolževanje

0

500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)

55.700

55 Odplačila dolga

55.700

550 Odplačila domačega dolga

55.700

IX.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII .- VIII.)

-55.700

XI.

Neto financiranje (VI. + VII. - VIII. - IX.)

743.114

XII.

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta

793.814

9009 Splošni sklad za drugo

793.814
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-793.814

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/15/08

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 21. 07. 2008
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KAZALO 6/2008
ODLOKO SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO
-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO
415
SKLEP O SPREJEMU PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI
LUKOVICA
416
SKLEP O SPREJEMU SISTEMATIZACIJE DELOVNIH MEST VVE MEDO IN STROKOVNIH DELAVCEV ZAVODA
PO POSEBNIH SKLEPIH ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009
421
SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM)
NAČRTU OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG
422

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU
OBMOČJA L6 LUKOVICA JUG
422
SKLEP O SPREJEMU DOPOLNITEV ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBMOČJE OBČINE LUKOVICA
437
SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI

444

SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE

444

SKLEP O SPRETJU PRAVIL JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA
446
PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK IN
DRUGIH PREDLAGATELJEV TER NJIHOVIH PROGRAMOV
446
SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH SESTAVINAH PLANSKIH AKTOV OBČINE LUKOVICA IN
OKOLJSKEGA POROČILA

448

SKLEP O SPREJETJU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA

450

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008

451

REBALANS PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2008

455

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Irena Strmšek, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov
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