URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 08.04.2009 ŠT. 3, LETO 2009
CENA 0,88 EUR

Na podlagi 21. člena Statuta 0bčine Lukovica in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne
1.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica sprejme sklep o sklicu izredne seje Občinskega sveta in sicer v
ponedeljek, 20. aprila, ob 18.00 uri s sledečim dnevnim redom:

1. Obravnava predloga Strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu - UPB 2 (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07 in
122/07), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči,
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 6/09) in
16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet
Občine Lukovica na 19. seji, dne 1.4.2009, sprejel naslednji

SKLEP
O POTRDITVI CENE VODENJA POSTOPKOV OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI
Občinski svet soglaša, da v letu 2009 znaša cena za vodenje postopkov pri uveljavljanju
občinskih socialnih pomoči 3.594,99 EUR mesečno na strokovnega delavca, oziroma
29,96 EUR na efektivno uro oziroma na en predlog.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009

Na podlagi 18., 55., 59., 61., 97. in 98. člena 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
ureditvenega načrta območja L1 Lukovica center (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/07),
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,
5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 01.04.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center v 1. obravnavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 01.04.2009
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Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 56/08), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik občine Lukovica, št. 1/01,
5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 01.04.2009, sprejel naslednji
SKLEP

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
knjižnici Domžale v predloženem besedilu v skrajšanem postopku.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 01.04.2009

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo in 56/08), 20. člena Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK), 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04– prečiščeno besedilo), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06), 17. člena Statuta Občine
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 7/98), 7. člena 9. točke Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine Lukovica na
svoji 19. redni seji, dne 1.4.2009, sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KNJIŽNICI DOMŽALE

1. člen
V Odloku o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/05, Uradni vestnik Občine
Lukovica št. 3/04, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/07, Uradni vestnik Občine Moravče št.
2/04, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/04) se v prvem odstavku 2. člena spremeni navedba
sedeža tako, da se glasi:
»Sedež knjižnice je: Cesta talcev 4, Domžale.«
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Knjižnica ima organizacijske enote:
- Krajevna knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale,
- Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
- Krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče, Vegova cesta 9, 1251 Moravče,
- Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici z mobilno knjižnico, Veidrov trg
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7, 1225 Lukovica,
- Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.«

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se šifro 92.511 nadomesti s šifro 91.011.
3. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Poleg nalog iz 6. člena knjižnica opravlja tudi druge dejavnosti , ki služijo izvajanju javne
službe in so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) razvrščene kot sledi:
18.120

Drugo tiskanje

18.130

Priprava za tisk in objavo

18.140

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.200

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

47.790

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

47.910

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990
49.410

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,stojnic in tržnic
Cestni tovorni promet

58.110

Izdajanje knjig

58.120
58.140

Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike

58.190

Drugo založništvo

59.200
62.010
62.020
62.090
63.110
63.990
68.200
69.200
70.210

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Druge dejavnosti informacijskih storitev
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo

72.200
73.110
73.120
73.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.900
77.220
77.330
77.390
77.400

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
del
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.190
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82.300
85.520
85.590
90.040

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti

91.012

Dejavnost arhivov

91.030

Varstvo kulturne dediščine
4. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet knjižnice sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela
javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo ustanoviteljice, ter predstavnik delavcev
knjižnice.
Svet knjižnice šteje 10 članov in ga sestavlja:
- pet predstavnikov Občine Domžale,
- en predstavnik Občine Lukovica,
- en predstavnik Občine Mengeš,
- en predstavnik Občine Moravče,
- en predstavnik Občine Trzin in
- en predstavnik delavcev.«
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne občine ustanoviteljice. Občinski
svet Občine Domžale imenuje tri predstavnike, dva predstavnika pa občinski svet imenuje na
predlog župana/županje.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah.
Mandat članov sveta traja pet (5) let. Za člana sveta knjižnice je lahko ista oseba izvoljena
največ dvakrat zapored.«
6. člen
21. člen se spremeni tako, da se za drugim odstavkom doda odstavek, kot sledi:
»Občina Mengeš daje v upravljanje knjižnične prostore in opremo v objektu, na naslovu
Slovenska 30, Mengeš.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet knjižnice razpiše svet
uveljavitvi tega odloka.
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najkasneje v 30 dneh po

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu občine ustanoviteljice.

OBČINA LUKOVICA

Župan

Občinski svet

Matej Kotnik, l.r.

Številka: 6/19/2009
Datum:1.4.2009
Na podlagi 1. odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006, 45/2008),
17. člen Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997), Pravilnik o
načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list
RS, št. 49/97 in št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 1/01 in 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 1.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica sprejema predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Lukovica v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne
1.4.2009, sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2009

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Letni program športa Občine Lukovica za leto
2009.
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2. Sredstva za otroško igrišče s trgom v Šentvidu, v višini 13.000,00 EUR so namenjena
izključno za postavitev igral na igrišču pred knjižnico dr. Jakoba Zupana v Šentvidu

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 19. seji dne 1.4.
2009, sprejel naslednji
LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2009
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2009 so sredstva za šport razporejena po naslednjih vsebinah oziroma
ekonomskih namenih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
sredstva za Zavod za šport in rekreacijo Domžale
sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
sredstva za športno igrišče Šentvid
sredstva za športno igrišče Trojane
sredstva za otroško igrišče s trgom v Šentvidu
sredstva za športno igrišče Rafolče
sredstva za športno igrišče Poljane - Češnjice

Opis vsebin ter obseg financiranja posameznih programov:
Sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
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Po vsebini so to programi, ki se izvajajo v društvih, in sicer:
I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok s programi:
V vrtcu Medo se izvaja program »Zlati sonček« - plavanje
V program je vključenih 60 otrok.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- program »zlati sonček« (program se izvaja v prvem, drugem in tretjem razredu devetletke, v
program je vključenih 178 učenk in učencev)
- program »Krpan« (program se izvaja v četrtem in petem razredu devetletke, v program je
vključenih 129 učenk in učencev)
- interesna športna vzgoja (na podlagi podatkov OŠ Janka Kersnika Brdo je za šolsko leto
2008/09 v programe interesne športne vzgoje vključenih 271 učenk in učencev. Delo je
organizirano v 9 skupinah in 4 športnih panogah.
- Šolska športna tekmovanja in priznanja (ocena stroškov šolskih športnih tekmovanj je
narejena na podlagi tekmovanj šol. leta 2007/08 povečana za indeks 102.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati
vrstnikov v mednarodnem merilu.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine (80 - urni programi)
Financira se dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
programe športa.
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
II. KAKOVOSTNI ŠPORT
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III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2009 namenijo sredstva v znesku 17.000,00 EUR. V ta sredstva
so vključena tudi sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu, za izobraževanje in
usposabljanje strokovnih kadrov v društvih in za delovanje društev.
Razdelitev sredstev po vsebinah nacionalnega programa športa:
Vsebine športnih programov

Sredstva

1. Programi športnih društev

14.000,00 EUR

Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
2. Razvojno strokovne naloge v društvu

3.000,00 EUR

Materialni stroški društev
Prireditve društev
SKUPAJ

17.000,00 EUR

1. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale kot javno službo koordinira programe, ki se izvajajo v
vrtcih in šolah UE Domžale. V okviru programov, ki jih koordinira in vodi Zavod, se sofinancirajo
naslednji programi:

interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Program Zlati sonček se izvaja v vrtcu Medo. V program je vključenih 60 otrok.
-

Program financira Ministrstvo za šolstvo in šport – propagandno gradivo.
10 – urni tečaj – sofinanciranje 12,00 EUR/posameznika = 720,00 EUR
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V OŠ Janka Kersnika Brdo se izvajajo naslednji programi:
-

- program »Zlati sonček« od 1. do 3. razreda devetletke. Program v celoti financira
Ministrstvo za šolstvo in šport.
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka Kersnika
v športnih panogah
- organizacija šolskih športnih tekmovanj na nivoju »OŠ Domžalske regije« in
»Področnem nivoju«; sofinancirajo se stroški izvedbe tekmovanj in priznanj ter
prevozi in prehrana
- koordinacija izvajanja programov interesne športne vzgoje.
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Za vsebine iz te točke se v letu 2009 namenijo sredstva v višini 7.610,00 EUR. Sredstva se
izvajalcu teh programov nakazujejo na podlagi pogodbe, izstavljenih računov in zahtevkov s
strani izvajalca Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Razdelitev teh sredstev po vsebinah nacionalnega programa:
Programske vsebine

Sredstva v EUR

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

MŠŠ

- program »Zlati sonček« - propagandno gradivo

MŠŠ

- program«Zlati sonček« - plavanje

720,00

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

5.872,22

- program »Zlati sonček«

0,00

- program »Krpan«

0,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

3.600,00

- športna tekmovanja – osnovni nivo

600,0049

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

1.322,22

- priznanja v šolskem športu

350,00

3. Koordinacija in vodenje programov

1.017,78

SKUPAJ

7.610,00

2. Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov v občini Lukovica. Za
ta namen je v proračunu namenjenih 2.000,00 EUR
3. Sredstva za športno igrišče Šentvid
Sredstva, planirana v višini 1.500,00 EUR, so namenjena za popravilo ograje, nameščene okoli
igrišča.
4. Sredstva za športno igrišče Trojane
Sredstva, planirana v višini 10.500,00 EUR, so namenjena za dokončno ureditev igrišča.
5. Sredstva za športno igrišče v Rafolčah
Sredstva, planirana v višini 4.000,00 EUR so namenjena za ureditev in opremo igrišča v
Rafolčah.
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6. Sredstva za otroško igrišče s trgom v Šentvidu

Sredstva v višini 13.000,00 EUR so namenjena izključno za postavitev igral na igrišču pred
knjižnico dr. Jakoba Zupana v Šentvidu.
7. Sredstva za športno igrišče Poljane – Češnjice
Sredstva v višini 4.000,00 EUR so namenjena za ureditev igrišča v Poljanah.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 8/19/2009

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 1.4.2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007) in 16. člena Statuta
0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica
na 19. seji, dne 1.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O NAJEMU IN UPORABI DVORANE V KULTURNEM DOMU
JANKA KERSNIKA V LUKOVICI
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Pravilnik o najemu in uporabi dvorane v
Kulturnem domu Janka Kersnika v predloženem besedilu, z navedenimi popravki.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007) in 16. člena Statuta
(Uradni vestnik Občine Lukovica št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica, na 19. redni
seji, dne 1.4.2009 sprejel naslednji
PRAVILNIK
O NAJEMU IN UPORABI DVORANE V KULTURNEM DOMU JANKA KERSNIKA
Splošne določbe
1. člen
Pravilnik določa način in pogoje, pod katerimi Občina Lukovica, kot lastnica objekta, oddaja v
najem, oziroma v uporabo prostore kulturnega doma.
Predmet oddaje in uporabe je dvorana v Kulturnem domu Janka Kersnika na naslovu Stari trg
1, 1225 Lukovica, z odrom in balkonom ter sanitarnimi prostori v avli.
Pogoji za uporabo prostorov
2. člen
Za najem oz. uporabo dvorane je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje občinske uprave
Občine Lukovica. Postopek pridobitve soglasja se vodi skladno z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Vloga za najem dvorane se vloži na predpisanem obrazcu, in je na voljo v tajništvu Občine.
Vloga je objavljena tudi na spletni strani Občine Lukovica.
Vlogo je potrebno vložiti pri občinski upravi Občine Lukovica najkasneje 14 dni pred predvideno
uporabo. Na podlagi podane vloge izda občinska uprava interesentu pisno soglasje, v roku 8
dni od prejema popolne vloge. V pisnem soglasju je tudi navedena izračunana cena najema
dvorane.
V kolikor so podani utemeljeni razlogi, lahko Občinska uprava vlogo zavrne. O razlogih za
zavrnitev vloge, se vložnika pisno obvesti. Med utemeljene razloge za zavrnitev vloge štejejo:
- neporavnani stroški predhodnega najema dvorane,
- povzročitev škode ali neprimerna uporaba najemnih prostorov,
- neporavnana škoda povzročeno pri uporabi prostorov,
- izvedba prireditve, ki ni primerna za dvorano, v tehničnem ali vsebinskem smislu,
- morebitni drugi razlogi, ki predstavljajo resne razloge za zavrnitev vloge.
Kategorije prireditev
3. člen
Prireditve se razporejajo v naslednje kategorije:
1.
2.

Za prireditve, katerih organizator je Občina Lukovica, se ne zaračunava najemnine in
stroškov.
Za dobrodelne in humanitarne prireditve, za katere se ne zaračunava vstopnine, se
najemnina ne zaračuna, zaračunajo pa se materialni stroški najema po veljavnem
ceniku.
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3.
4.

Za prireditve, ki jih organizirajo in izvajajo kulturna in ostala društva Občine Lukovica,
se ne zaračunava najemnine. Zaračunajo pa se materialni stroški po veljavnem
ceniku.
Za komercialne prireditve in prireditve, ki se ne uvrščajo v katero od prejšnjih
kategorij, se zaračunava najemnina in stroški za uporabo dvorane po veljavnem
ceniku.

Obračunavanje najemnine
4. člen
Najemnina in stroški, ki jih je dolžan plačati najemnik, oz. uporabnik, se obračunavajo po
ceniku, ki je sestavni del tega pravilnika. Cenik je objavljen na spletni strani Občine Lukovica.
Najemnina se zaračunava glede na čas trajanja najema. Za čas najema do 5 ur se obračunava
najemnina po urni postavki iz cenika, za čas najema dvorane nad 5 ur, pa se obračunava
najemnina po dnevni postavki iz cenika.
V ceni najema dvorane niso vključeni stroški čiščenja dvorane, stroški oskrbnika dvorane,
namestitve ozvočenja, razsvetljave in ostalih strokovno-tehničnih storitev. Ti stroški se
zaračunavajo posebej na osnovi dejansko opravljenih ur po veljavnem ceniku.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem dvorane v najem oz. uporabo, se porabijo za kritje stroškov
obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane ter strokovnih storitev.
Pravica uporabe dvorane
5. člen
V primerih, ko je za isti termin vloženih več vlog za najem oz. uporabo dvorane, imajo prednost
prireditve, ki jih organizira Občina Lukovica, oz. društva, ki imajo sedež v Občini Lukovica. V
kolikor med prijavami za isti termin ni Občine Lukovica oz. društev s področja Občine Lukovica,
je odločilen vrstni red prijav.
6. člen
Občinska uprava Občine Lukovica vodi evidenco in razpored uporabe dvorane.
Obveznosti najemnika in najemodajalca
7. člen
Najemnik je dolžan:




plačati 50% kavcije pred izvedbo prireditve,
najete prostore uporabljati izključno za namen, za katerega je pridobil pisno soglasje
občinske uprave;
občinski upravi prijaviti morebitne poškodbe najetega prostora ali inventarja. V primeru
namerno povzročene škode ali odtujitve opreme in inventarja v času najema dvorane
nosi vse stroške najemnik. Občina Lukovica bo manjkajočo ali poškodovano opremo oz.
inventar nadomestila z novo, strošek pa zaračunala najemniku;
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poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev;
izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe prostorov;
prostore zapustiti v urejenem stanju;
o morebitnih napakah na ali v objektu nemudoma obvestiti občinsko upravo;
spoštovati hišni red ter navodila najemodajalca,
plačati najemnino za uporabo prostora.

V kolikor najemnik ne spoštuje navedenih zahtev najemodajalca iz te točke, sme občinska
uprava uporabniku prepovedati pravico do ponovnega najetja dvorane ter vse nadaljnje ukrepe,
v skladu z veljavno zakonodajo.
8. člen
Najemodajalec je dolžan:




najete prostore predati v stanju, ki so ustrezni namenu;
zagotoviti strokovno pomoč, če jo najemnik zahteva;
urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje dvorane.

9. člen
Najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za osebno opremo in lastnino najemnika
ali obiskovalcev.
Končne določbe
10. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku Občine Lukovica.
Pravilnik je objavljen na spletni strani Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN

Številka: 9/19/2009

Matej KOTNIK, l.r.

Datum: 1.4.2009
CENIK
NAJEMA DVORANE V KULTURNEM DOMU JANKA KERSNIKA, STARI TRG 1, 1225
LUKOVICA
1. Celodnevni najem v času kurilne sezone

250,00 EUR

2. Celodnevni najem izven časa kurilne sezone

200,00

EUR
3. Urni najem dvorane v času kurilne sezone

45,00 EUR
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4. Urni najem dvorane izven časa kurilne sezone

35,00 EUR

5. Materialni stroški skladno z 2., 3. in 4. točko 3. člena

Pravilnika v času kurilne sezone

80,00 EUR

6. Materialni stroški skladno z 2., 3. in 4. točko, 3. člena

Pravilnika izven časa kurilne sezone

60,00 EUR

7. Stroški strokovnih storitev skladno z
3. odstavkom, 4. člena Pravilnika na uro

20,00 EUR

Vse cene so neto in ne vključujejo zakonskega DDV.
OBČINSKI SVET
Štev.: 9/19/2009
Datum:1.4.2009
Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
Na podlagi 16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 1.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se z dnem uveljavitve tega sklepa
ukine status zemljišča javno dobro pri zemljišču parc. št. 785/5 – cesta v izmeri
148 m2, vl. št. 758, k.o. Koreno in se prenese v last Občine Lukovica.
2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s prodajo zemljišča parc. št. 785/5 – cesta
v izmeri 148 m2, vl. št. 758, k.o. Koreno.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009
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Na podlagi 16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne 1.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica je o sklepu glede zadržanja izvajanja proračuna za leto
2009, sprejetem na 18. redni seji Občinskega sveta, z dne 28.1.2009, ponovno odločal in
sprejel odločitev, da zahtevo po zadržanju izvajanja proračuna za leto 2009 v celoti
preklicuje.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 11/19/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2009
Na podlagi Zakona o volilni kampanji (ZVOLK – B, Ur. list RS, št. 103/06) ter 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 105/08) izdajam naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE
POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

1.
S tem sklepom se določa 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) oglasna deska na trgu v centru Lukovice – do 1/2 plakatnega prostora
b) oglasne deske po krajevnih skupnostih (14)
3.
V naseljih zunaj občinskega središča se dovoljuje oglaševanje na krajevno običajen način.

4.
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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) oglasna deska na trgu v centru Lukovice – do 1/2 plakatnega prostora
c) oglasne deske po krajevnih skupnostih
Organizatorji volilne kampanje na javnih površinah lahko postavijo svoja stojala (do višine 1,5
m), za kar morajo predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Lukovica, ki se izda na osnovi
prejete vloge organizatorja za postavitev stojal.
Za pravilno plakatiranje v Občini Lukovica skrbijo organizatorji volilne kampanje sami, nadzor pa
opravlja Režijski obrat Občine Lukovica. Organizatorji volilne kampanje so dolžni po volitvah
odstraniti plakate skladno z določili Zakona o referendumski kampanji v zakonskem roku. V
kolikor jih ne bodo odstranili organizatorji volilne kampanje v zakonskem roku, jih bo na njihove
stroške odstranil 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 v
EP«.
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.
Strogo je prepovedano nameščanje plakatov na avtobusne postaje. Vse takšne plakate bo
režijski obrat Občine Lukovica nemudoma odstranil, stroške pa zaračunal organizatorju
kampanje, čigar plakati so bili nameščeni.
Ta sklep se uporablja tudi za nameščanje transparentov na območju občine, za katerega morajo
organizatorji predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Lukovica.
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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. 6/08).
9.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
Župan Občine Lukovica
Štev.: 5/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 1.4.2008

Na podlagi Zakona o volilni kampanji (ZVOLK – B, Ur.list, št. 103/06), Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 105/08), Odloka o delovanju in izdajanju
občinskega glasila (Ur. vestnik Občine Lukovica 1/09) in 16. člen Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 19. seji, dne
01.04.2009, sprejel naslednji
SKLEP
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 poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: kor/1/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 06.04.2009
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Na podlagi Zakona o volilni kampanji ZVOLK – B, Ur. list, št. 103/06), Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07 in 105/08) in Odloka delovanju in izdajanju
občinskega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 01/09) določa uredniški
odbor občinskega glasila Rokovnjač Občine Lukovica naslednja
PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH
STRANK IN DRUGIH PREDLAGATELJEV TER NJIHOVIH PROGRAMOV ZA VOLITVE
POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

1.
Občinsko glasilo Občine Lukovica s temi pravili zagotavlja enakopravnost kandidatov ter
političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih
programov.
2.
V občinskem glasilu Občine Lukovica se za predstavitve kandidatov vseh predlagateljev za
kandidiranje na evropskih volitvah v letu 2009 nameni polovica strani brezplačno, in sicer za
vsakega predlagatelja. Za dodatne objave, ki presegajo polovico strani, mora predlagatelj
plačati v skladu s določili Odloka o delovanju in izdajanju občinskega glasila Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 01/09).
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.
Uredniški odbor bo v skladu s temi Pravili objavil vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji
posredovali uredniškemu odboru do 18. 05. 2009.
5.
Pravila začnejo veljati na podlagi soglasja Občinskega sveta Občine Lukovica in z dnem objave
Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Odgovorna urednica:

Javno glasilo Občine Lukovica

Katarina Karlovšek, l. r.

Uredniški odbor
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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 B1 BLAGOVICA

in
DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA B2
BLAGOVICA

I.
Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
območja B1 Blagovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/03) in dopolnjenega osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja B2 Blagovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/03), ki ju je marca 2009 izdelala Regijska razvojna
družba d.o.o., Domžale (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve obeh UN);
2. povzetka za javnost;
3. obrazložitve in utemeljitve sprememb in dopolnitev obeh UN;
4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev obeh UN.
II.
Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na celotno območje veljavnega UN B1 Blagovica in
UN B2 Blagovica v skupni velikosti cca 8,8 ha, kot je opredeljeno v planskih dokumentih občine
Lukovica. Spremembe in dopolnitve obeh UN temeljijo na oblikovanju izhodišč za razvoj
optimalne poselitve naselja, ki je v preteklosti stagniralo zaradi državnih infrastrukturnih omrežij
in objektov. Načrtovane spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev novih gradbenih
parcel (zemljišča namenjena gradnji), funkcionalnih in oblikovalskih rešitev, spremembe
podrobnejše namenske rabe in notranjega prometnega omrežja. Predmet sprememb in
dopolnitev je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov za realizacijo prostorskih rešitev, na podlagi
katerih bo možna konkretna umestitev posegov v prostor, uskladitev že izvedenih posegov ter
ohranitev zelenih površin.
III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 20. aprila 2009 do 22. maja 2009, in sicer
v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica in v Kulturnem domu Blagovica,
Blagovica 7, 1223 Blagovica, objavljeno pa bo tudi na spletni strani Občine Lukovica:
http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala dne 07. maja 2009, z začetkom ob 17.30 uri v telovadnici
Podružnične osnovne šole Blagovica, Blagovica 33, 1223 Blagovica.

51

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev obeh UN. Pripombe in predlogi se
lahko do vključno 22. maja
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.: 3505-017/09
Datum.: 16.03.2009

Župan
Matej Kotnik, l.r.
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SKLEP O POTRDITVI CENE VODENJA POSTOPKOV OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI
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ODLO KO SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KNJIŽNICI DOMŽALE
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SKLEPO SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2009
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LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2009
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SKLEP O SPREJEMU PRAVILNIKA O NAJEMU IN UPORABI DVORANE V KULTURNEM DOMU JANKA
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SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
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SKLEP
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PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK IN
DRUGIH PREDLAGATELJEV TER NJIHOVIH PROGRAMOV ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
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SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
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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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