URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 25.02.2009 ŠT. 2, LETO 2009
CENA 0,15 EUR

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 UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1
LUKOVICA CENTER

I.
Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev:
1.
2.
3.
4.

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja
L1 Lukovica center (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 3/04, 7/05), ki ga je februarja 2009 izdelala
Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN);
povzetka za javnost;
obrazložitve in utemeljitve sprememb in dopolnitev UN;
strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN.
II.

Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na nove strokovne rešitve nekaterih prostorskih ureditev in
posegov v prostor, ki bodo omogočale gradnjo in prenovo objektov ter infrastrukturno opremljenost
območja ter na manjše uskladitve že izvedene in predvidene ureditve osrednjega trga v Lukovici. S
spremembami in dopolnitvami UN se osnovni koncept veljavnega UN ne spreminja. Območje sprememb
in dopolnitev UN zajema celotno plansko območje L1.

III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 23. marca 2009 do vključno 23. aprila 2009, in
sicer v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo tudi na spletni strani
Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
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Javna obravnava bo potekala dne 08. aprila 2009, z začetkom ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma
Janka Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in predloge na
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN. Pripombe in predlogi se lahko do 23. aprila 2009 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 stališča, ki jih bo objavila na
spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si ter z njimi pisno seznanila lastnike zemljišč glede
pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgrnitve.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.

Štev.: 3505-12/09
Datum:16.02.2009

Župan
Matej Kotnik,l.r.
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KAZALO 2/2009
SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1 LUKOVICA CENTER

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: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov
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