URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 22.04.2009 ŠT. 4, LETO 2009
CENA 0,17 EUR

Na podlagi 16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na izredni seji, dne 20.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet ponovno postavlja zahtevo županu za čim prejšnjo pripravo
predloga občinskega prostorskega načrta, da bi ga Občinski svet mogel
sprejeti. Občinski svet namreč ugotavlja, da je postopek priprav ne glede na
spreminjanje predpisov s področja prostorskega načrtovanja nerazumljivo dolg,
saj je Občinski svet sprejel program aktivnosti na področju priprave in
sprejemanja novih prostorskih aktov občine že v preteklem mandatu na seji, dne
29.3.2004, s katerim je določil tudi terminski plan s končnim rokom za sprejem
akta do oktobra 2006. Občinski svet ocenjuje, da je nesprejemljivo, da so bile
pobude občanov za spremembo sedaj imenovanega občinskega prostorskega
načrta nazadnje obravnavane v letu 1999 v postopku dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Občine Lukovica, ki ga je Občinski svet sprejel leta
2004.
Cilj Občinskega sveta je, da se občinski prostorski načrt, skupaj s strategijo
razvoja sprejme v najkrajšem možnem času.
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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 izredni seji, dne 20.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet iz predstavitve informacije župana in občinske uprave o trenutnem
stanju postopka priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja Občine
Lukovica ugotavlja, da Občina Lukovica trenutno pripravlja dopolnjen osnutek
izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, obstajajo pa zadržki za pripravo
usklajenega predloga Strategije prostorskega razvoja občine, ker ta ni usklajen na
naslednjih področjih:
-

ni izdelane analize dejanske poplavne ogroženosti površin po zahtevi
Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z
vodami;
ni usklajena umestitev poslovne cone v Prevojskih gmajnah po mnenju
Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Kranj;
ni usklajeno območje Prevojskih gmajn z vidika naravne vrednote po
stališču Ministrstva za okolje in prostor;
manjkajoče konkretno mnenje na predlog Strategije prostorskega razvoja
občine s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
negativno mnenje DARS-a zaradi načrtovanih širitev stanovanjskih površin v
bližini avtoceste.
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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 izredni seji, dne 20.4.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Da bi se vsi člani Občinskega sveta v podrobnosti seznanili s predlaganimi
rešitvami v SPRO in izvedbenem delu OPN, ki je pogoj za kvalitetno odločanje,
mora župan v začetku junija 2009 organizirati že v letu 2007 zahtevano delavnico
za predstavitev razvoja posameznih dejavnosti v Občini Lukovica in površinah
zanje.

55

Občinski svet predlaga županu, da organizira celodnevno delavnico, v
sobotnem terminu ob uporabi ustreznih tehnik za strokovno predstavitev
tekstualnih in grafičnih delov z njegove strani predlaganega OPN.
Člani Občinskega sveta se bodo po potrebi odločili tudi za ogled posameznih
območij na terenu, o čemer bi se odločili na zahtevani delavnici.
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KAZALO 4/2009
SKLEP
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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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