URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 01.07.2010, ŠT. 7, LETO 2010
CENA 1,20 EUR

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 in 5/06), je Občinski
svet Občine Lukovica na 27. seji, dne 30.6.2010 sprejel naslednji

SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica ne soglaša z razrešitvijo odgovorne urednice
občinskega glasila Rokovnjač, ge. Katarine Karlovšek.
2. Občinski svet Občine Lukovica predlaga, da se postopek ugotavljanja pristranskosti
odgovorne urednice glasila Rokovnjač, izvede skladno z določili Odloka o delovanju in
izdajanju občinskega glasila (Ur. vestnik, št. 1/09), pri Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 3/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. list RS, št.
16/2007 – ZOFVI – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 pop., 65/09 pop.), Zakona o vrtcih (Ur. list RS,
št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 75/05), Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št.
81/06 ZOsn – UPB3, 102/07), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole (Ur. list RS, št. 75/05) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01 in 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne
30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VVE MEDO

Občinski svet Občine Lukovica daje soglasje k predloţeni sistemizaciji delovnih mest v
vrtcu MEDO, pri OŠ Janka Kersnika Brdo, za šolsko leto 2010/2011.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 4/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« (Ur. vestnik Občine Lukovca, št. 9/09), Sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica,
št.: 7/23/2009, z dne 14.12.2009 in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01 in 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010,
sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica je seznanjen z vsebino Letnega poročila Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice
za leto 2009.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 5/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi 12. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008
in ZVKD-1A, Uradni list RS, št. 123/2008) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne
30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O RAZGLASITVI DOMAČIJE RUS V ŠENTVIDU PRI LUKOVICI ZA KULTURNI SPOMENIK
LOKALNEGA POMENA
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o razglasitvi Domačije Rus v Šentvidu
pri Lukovici, Štajerska cesta 11, za kulturni spomenik lokalnega pomena v
predloţenem besedilu, s podanimi pripombami.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 6/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008
in ZVKD-1A, Uradni list RS, št. 123/2008) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 27. seji, dne 30.6.2010
sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI DOMAČIJE RUS V ŠENTVIDU PRI LUKOVICI, ŠTAJERSKA CESTA 11,
ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine: Šentvid pri Lukovici –
Domačija Rus, Štajerska cesta 11 (EŠD 12698), v nadaljevanju: spomenik.
Domačija Rus, Štajerska cesta 11, z domačijo in vplivnim območjem, ima s strokovnega
področja etnologije, predvsem zaradi visoke ohranjenosti hiše in notranjega inventarja, ki pričata
o dediščini načinov ţivljenja njenih prebivalcev v preteklosti in danes izjemen pomen za občino
Lukovica.
Domačija Rus, Štajerska cesta 11, se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z
namenom ohranitve celotne stavbe, ohranitve notranjosti, notranje razporeditve prostorov in
opreme, ohranitve stavbnega pohištva na obstoječi hiši ter z namenom podrejanja vsake rabe
spomenika tradicionalni dejavnosti – zgodovini načina ţivljenja njenih prebivalcev in današnji
namembnosti razstavnih in gostinskih prostorov.
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2. člen
Spomenik iz prvega člena tega odloka obsega zemljiški parcelni številki 53/5 in 53/6, obe k.o.
Prevoje.
Vplivno območje spomenika obsega območje zemljiških parcelnih številk 52/1 - del, 53/2, 53/4,
1521, 1522/1, vse k.o. Prevoje.
Meje spomenika in vplivnega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1: 5000 (TTN5, Ljubljana S-10). Izvirnik načrta, ki je sestavni del tega odloka, hranijo
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljevanju: pristojni zavod) in Občina Lukovica.
3. člen
Utemeljitev razglasitve Domačija Rus, Štajerska cesta 11, za kulturni spomenik lokalnega
pomena:
Domačijo Rus predstavlja nadstropna čokata stanovanjska hiša z dvokapno streho na čop, ki
ima na severni strani ohranjen zazidani kamniti portal. Domačijo Rus odlikuje celostna
ohranjenost, ki ima v svoji sestavi še več gospodarskih poslopij in manjšo stavbo, ki ji pravijo
vila. Ohranjeno je celotno stavbno pohištvo s kamnitim vhodnim portalom. Posebnost hiše
predstavlja iz kamnitih stebrov sestavljen arkadni balkon na juţni strani hiše. Tudi notranja
zasnova prostorov je v celoti ohranjena. V dopolnjujočih se gospodarskih poslopjih se vršijo
različne delavnice v sklopu kulturne dejavnosti hiše, prav tako so urejeni tudi prostori stare
trgovine za rokodelske izdelke, ki jih ustvarjajo različna društva iz Lukovice in okolice. V hiši je
ohranjen bogat hišni inventar z opremo, ki izhaja iz dediščine domačije Rus, njenih lastnikov in
prebivalcev hiše. Od sredine 19. stoletja je v hiši delovala furmanska gostilna. Danes so to
razstavni prostori, ki predstavljajo različna obdobja od 18. stoletja naprej. Ob hiši se nahaja
lesena drvarnica z gankom in nekdanjo kaščo. Domačijo Rus obkroţajo travniki, kjer so
ohranjena visokodebelna sadna drevesa, ki se v celoti ohranjajo. To območje predstavlja
vplivno območje spomenika, ki je namenjeno predstavitvi različnih rokodelskih znanj in veščin,
učno-demonstracijski dejavnosti, tudi v obliki manjšega muzeja na prostem ter obstoječi
avtomehanični dejavnosti in trgovini.
4. člen
Zavarovano območje spomenika je na podlagi predloga pristojnega zavoda iz 1. člena tega
odloka namenjeno:
- muzejsko – razstavni dejavnosti;
- obrtni dejavnosti;
- učno – demonstracijskemu delu;
- občasni gostinski dejavnosti;
- znanstveno – raziskovalnemu delu;
- predstavitvi načinov ţivljenja ljudi skozi čas in druţbo, v kateri je nastala.
5. člen
Na podlagi predloga pristojnega zavoda iz 1. člena tega odloka za spomenik velja naslednji
varstveni reţim:
- ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni konstrukciji, kritini in
izvirni lokaciji;
- ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme;
- ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
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podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti – zgodovini načina ţivljenja
njenih prebivalcev in današnjih dejavnosti namembnosti razstavnih, obrtnih in gostinskih
prostorov;
podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bliţino;
dovoljeno je vzdrţevanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih spomeniških
lastnosti;
znotraj objekta ali v njegovi neposredni bliţini je prepovedano postavljanje objektov
začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam;
vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni bliţini so mogoči le s kulturno
varstvenimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, za celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.
6. člen

Varstveni reţim za vplivno območje spomenika obsega poleg zazidanih površin, kjer se
nahajajo gospodarska poslopja in manjša pomoţna stavba – vila, tudi nezazidane površine s
travniki in vegetacijo visokodebelnih sadnih dreves, na zemljiških parcelnih številkah 52/1 – del,
53/2, 53/3, 53/4, 1521, 1522/1, vse k.o. Prevoje.
Na podlagi predloga pristojnega zavoda iz 1. člena tega odloka za vplivno območje spomenika
velja naslednji varstveni reţim:
- podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih javnih površin kulturni dejavnosti
Domačije Rus, Štajerska cesta 11;
- vplivno območje je namenjeno učno-demonstracijski dejavnosti postavitve manjšega
muzeja na prostem, v gospodarskem poslopju je dovoljeno izvajanje avtomehanične in
trgovinske dejavnosti;
- vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih pogojev in
ustreznim soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
7. člen
Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti spomenika ter za vsak poseg v spomenik ali v
njegove dele in zemljišče, mora lastnik ali posestnik spomenika predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturni-varstveno soglasje pristojnega zavoda.
Dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog v zvezi z varstvom zavarovanja stavb (spomenik
kot nepremična dediščina) in skrb za premično dediščino opravlja lastnik v sodelovanju s
pristojnim zavodom, pri tem pa lahko sodeluje tudi Občina Lukovica, če je za to izkazan
obojestranski interes.
8. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrţevanja, pogoje za posege, fizično varovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in
časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon.
Varstveni reţim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za
izvajanje varstva spomenika.
9. člen
Pravni status nepremičnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na
podlagi tega odloka.
Pristojni organ Občine Lukovica mora ta odlok posredovati pristojni zemljiški knjigi, kjer se
opravi zaznamba nepremičnega spomenika po uradni dolţnosti kot to določa 13. člen Zakona o
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varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008 in ZVKD-1A, Uradni list RS, št.
123/2008).
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/27/2010
Datum: 30.6.2010

ŢUPAN
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 12. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008
in ZVKD-1A, Uradni list RS, št. 123/2008) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne
30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O RAZGLASITVI CERKVE SV. OŢBOLTA IN ANTIČNE NASELBINE V ŠENTOŢBOLTU, ZA
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o razglasitvi cerkve sv. Oţbolta in antične
naselbine v Šentoţboltu, za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloţenem
besedilu, s podanimi pripombami.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 7/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008
in ZVKD-1A, Uradni list RS, št. 123/2008) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 27. seji, dne 30.6.2010
sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI CERKVE SV. OŢBOLTA IN ANTIČNE NASELBINE V ŠENTOŢBOLTU,
ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoti dediščine: Šentoţbolt – cerkev sv.
Oţbolta (EŠD 2474) in Šentoţbolt – Antična naselbina (EŠD 12779), v nadaljevanju: spomenik.
Cerkev sv. Oţbolta v Šentoţboltu in območje antične naselbine predstavljata z vidika
umetnostne zgodovine, zgodovine in arheologije pomembna kulturna spomenika, katerih
podrobnejši opis je naveden v 3. členu tega odloka.
2. člen
Spomenik iz prvega člena tega odloka obsega naslednje zemljiške parcelne številke: 1, 2, 3, 4,
5, 6/1, 10, 12/1 (jugozahodni del), 634/12, 634/13, 634/15, 634/2, 635/1, vse k.o. Šentoţbolt.
Spomenik vplivnega območja nima.
Meje spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000 (TTN5, Gornji
Grad - 46). Izvirnik načrta, ki je sestavni del tega odloka, hranijo Ministrstvo za kulturo,
Direktorat za kulturno dediščino, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju:
pristojni zavod) in Občina Lukovica.
3. člen
Utemeljitev razglasitve cerkve sv. Oţbolta in antične naselbine za kulturni spomenik lokalnega
pomena:
Naselje Šentoţbolt leţi ob stari cesti iz Ljubljane proti Celju v zgornjem delu Črnega grabna.
Cerkev sv. Oţbolta (v nadaljevanju: cerkev) stoji na levi strani ceste in je orientirana. V tlorisu
gre za enoladijsko cerkev, ki se na vzhodu zaključuje s poligonalno zaključenim
prezbiterijem. Zvonik je umeščen na zahodno fasado. Zakristija stoji na severni strani
prezbiterija. Cerkev stoji na ostankih antične naselbine. V njeni bliţnji okolici je bilo najdenih
več ostankov rimskega gradbenega materiala.
Cerkev je prvič omenjena leta 1526, ko je v vojne namene darovala devet zlatih cekinov in
kelih. Na juţni fasadi se je ohranil kamniti vhodni portal, na katerem je vklesan napis: ln
honorem S. Oswaldi 1825. Na juţni fasadi so štiri niše s plastikami iz 19. stoletja: sv. Joahim,
Mati boţja, sv. Ana, sv. Joţef. Cerkev je bila v času baroka barokizirana in potem v 19.
stoletju tudi prenovljena.
Letnica 1621 na kamnitem portalu na juţni fasadi cerkve pribliţno označuje čas baročne
prezidave. Pevski kor v notranjščini sloni na dveh kamnitih stebrih na zahodni strani ladje.
Ladja je podolgovata in banjasto obokana. V obok se zajedajo obočne kape, ki se pnejo
iznad okenskih odprtin na severni in juţni strani ladje. Prezbiterij je prav tako banjasto
obokan. V obok se zajedajo štiri obočne kape. Glavni oltar je posvečen sv. Oţboltu. Oltar je
marmoriran in je iz konca 18. stoletja. Podoba sv. Andreja na oltarju se pripisuje Leopoldu
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Layerju. Severni stranski oltar je sestavljen iz kamnite menze in lesenega nastavka z
volutami. Na menzo je vklesana letnica 1621 in inicialki I+L. V glavni niši je plastika Marije.
Desni stranski oltar je enako oblikovan kot levi. Na kamnito menzo je prav tako vklesana
letnica 1621. V glavni niši se nahaja plastika sv. Barbare. Oltarna nastavka obeh oltarjev sta
lesena, marmorirana in delno pozlačena. Nastala naj bi konec 18. stoletja. Priţnica je lesena,
marmorirana in izdelana v 19. stoletju.
Ob cerkvi stoji pokopališče iz 17. stoletja. Obdano je s kamnitim obzidjem. Na pokopališču so
se ohranili historični nagrobniki in lapidarij. Nekaj nagrobnikov je vzidanih tudi na juţno
fasado cerkve. Na mestu starega karnerja oziroma kostnice danes stoji kapelica. Vpeta je v
pokopališki zid. V nišah se nahajata podobi Kriţanja in sv. Elije iz leta 1933.
Ob sanacijskih delih pri cerkvi so bili najdeni številni odlomki antičnega gradbenega materiala.
Ugotovljeno je bilo tudi, da cerkev vsaj deloma stoji na temeljih starejšega objekta. Na
varovanem področju se poleg tega stara makadamska cesta priključi sodobni, pri tem pa je bilo
ţe na dveh lokacijah na področju Trojan dokazano, da stara makadamska cesta poteka po trasi
rimske. Domneva se, da gre na območju naselja Šentoţbolt za antično pripreţno postajo,
kakršne so bile na podobnih lokacijah ob vznoţjih zahtevnejših vzpetin ob antičnih javnih cestah
običajne.
Na območju antične naselbine se poleg kulturnega spomenika Šentoţbolt – Pokopališče (EŠS
10392) iz prejšnjega odstavka tega člena nahaja tudi kulturni spomenik Šentoţbolt –
Smerkoljeva hiša EŠD 12615. Oba kulturna spomenika sta z Odlokom o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju občine Lukovica za kulturni spomenik lokalnega pomena,
Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/01, 7/01 ţe razglašena za kulturni spomenik lokalnega
pomena in zanju velja varstveni reţim iz navedenega odloka iz tega odstavka.
4. člen
Zavarovano območje spomenika je na podlagi predloga pristojnega zavoda iz 1. člena tega
odloka namenjeno:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot,
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot,
- učno-demonstracijskemu delu,
- znanstveno – raziskovalnemu delu.
5. člen
Na podlagi predloga pristojnega zavoda iz 1. člena tega odloka za cerkev velja naslednji
varstveni reţim:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti;
- prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, arhitekturne člene in opremo, razen
vzdrţevalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni
zavod in za potrebe sakralne namembnosti spomenika;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov
trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam,
razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odbori pristojni zavod
iz prejšnje alineje tega člena.
Na podlagi predloga pristojnega zavoda iz 1. člena tega odloka za antično naselbino velja
naslednji varstveni reţim:
- prepovedano je nasipavanje in razkopavanje terena;
- pred kakršnimikoli posegi v teren, kar velja tudi za investicijsko – vzdrţevalna dela, so
potrebne predhodne arheološke raziskave;
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za vsakršna dela, ki predvidevajo tovrstne posege, je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega zavoda oziroma ministrstva, pristojnega za kulturo.
6. člen

Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti spomenika ter za vsak poseg v spomenik ali v
njegove dele in zemljišče, mora lastnik ali posestnik spomenika predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturni-varstveno soglasje pristojnega zavoda.
Dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog v zvezi z varstvom zavarovanja stavb (spomenik
kot nepremična dediščina) in skrb za premično dediščino opravlja lastnik v sodelovanju s
pristojnim zavodom, pri tem pa lahko sodeluje tudi Občina Lukovica, če je za to izkazan
obojestranski interes.
7. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrţevanja, pogoje za posege, fizično varovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in
časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon.
Varstveni reţim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za
izvajanje varstva spomenika.
8. člen
Pravni status nepremičnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na
podlagi tega odloka.
Pristojni organ Občine Lukovica mora ta odlok posredovati pristojni zemljiški knjigi, kjer se
opravi zaznamba nepremičnega spomenika po uradni dolţnosti kot to določa 13. člen Zakona o
varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008 in ZVKD-1A, Uradni list RS, št.
123/2008).
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/27/2010
Datum: 30.6.2010

ŢUPAN
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06),
je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O UMIKU TOČKE DNEVNEGA REDA
Zaradi odsotnosti poročevalke k 8. točki dnevnega reda 27. seje Občinskega sveta
Občine Lukovica, glede obravnave in sprejema sklepa o soglasju k Pravilom javnega
glasila Občine Lukovica za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov,
političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za vse predlagatelje
kandidatur na lokalnih volitvah 2010, se točka umakne.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/27/2010
Datum: 30.6.2010

ŢUPAN
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01), 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, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 26. redni
seji, dne 3.5.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJETJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Letni program športa Občine
Lukovica za leto 2010, z dopolnitvami.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 9/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01), 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, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 27.
seji dne, 30. 6. 2010 sprejel naslednji
LETNI PROGRAM ŠPORTA
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2010
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2010 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 Domţale
sredstva namenjena za tekoče vzdrţevanje športnih igrišč in objektov
sredstva za športno igrišče Blagovica
sredstva za športno igrišče Rafolče
sredstva za športno igrišče Poljane – Češnjice
sredstva za športno igrišče Lukovica
sredstva za športno igrišče Trojane

Opis vsebin ter obseg financiranja posameznih programov
1. Sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
Po vsebini so to programi, ki se izvajajo v društvih, in sicer:
I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok s programi:
- zlati sonček,
- ciciban planinec (planinska šola) in taborništvo
- drugi 60 urni programi)
V te programe so vključeni otroci do 6. leta starosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- zlati sonček
- program Krpan
- drugi 80-urni programi
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V te programe so vključeni otroci od 6. do 15. leta starosti.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi doseţki 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
III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2010 namenijo sredstva v znesku 19.000,00 EUR. V ta sredstva
so vključena tudi sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu, za izobraţevanje 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

15.000,00 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

4.000,00 EUR

Materialni stroški društev
Prireditve društev
SKUPAJ

19.000,00 EUR
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2. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domţale
Zavod za šport in rekreacijo Domţale kot javno sluţbo koordinira programe, ki se izvajajo v
vrtcih in šolah UE Domţale. 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 49 otrok.
Propagandno gradivo financira Ministrstvo za šolstvo in šport. Občina prispeva
sredstva za sofinanciranje plavalnega tečaja.
- 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 6 športnih panogah
- organizacija šolskih športnih tekmovanj na nivoju »OŠ Domţalske
regije« in »Področnem nivoju«; sofinancirajo se stroški izvedbe tekmovanj
in priznanj ter prevozi in prehrana
- koordinacija izvajanja programov interesne športne vzgoje
Za vsebine iz te točke se v letu 2010 namenijo sredstva v višini 7.000,00 EUR. Sredstva se
izvajalcu teh programov nakazujejo na podlagi pogodbe in izstavljenih zahtevkov ter poročil s
strani izvajalca Zavoda za šport in rekreacijo Domţale.
Razdelitev teh sredstev po vsebinah nacionalnega programa:
Programske vsebine

Sredstva (v EUR)

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

588,00

- program »Zlati sonček« - propagandno gradivo

MŠŠ

- program »Zlati sonček« - sofinanciranje plavalnega tečaja
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

588,00
5.550,00

- program »Zlati sonček«

0,00

- program Krpan

0,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

3.600,00

- športna tekmovanja – osnovni nivo

600,00

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

1.000,00

- priznanja v šolskem športu

350,00

3. Koordinacija in vodenje programov

862,00

SKUPAJ

7.000,00
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3. Sredstva namenjena za tekoče vzdrţevanje športnih igrišč in objektov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrţevanje športnih igrišč in objektov v občini Lukovica. Za
ta namen je v proračunu namenjenih 1.500,00 EUR.
4. Sredstva za športno igrišče Blagovica
S sprejetjem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja B1 in B2 Blagovica in z
izgradnjo nadomestne TP Blagovica ter pokablitev 20 kV DV, ki jo bo po spremenjenem planu
izvedla druţba Elektro Ljubljana v prvi polovici leta 2010, se bo lahko zaključila projektna
dokumentacija, ki bo vsebovala rekreacijsko območje in predvideni druţbeni objekt.
5. Sredstva za športno igrišče v Rafolčah
Sredstva, planirana v višini 2.000,00 EUR, so namenjena za plačilo najemnine za športno
igrišče Rafolče.
6. Sredstva za športno igrišče Poljane – Češnjice
Sredstva, planirana v višini 3.000,00 EUR, so namenjena za ureditev brunarice ob obstoječem
igrišču.
7. Sredstva za športno igrišče Lukovica
V letu 2010 se načrtuje nakup kmetijskega zemljišča v Sp. Praprečah za namen izgradnje
športnega igrišča. O lastništvu igrišča bo sklenjena posebna pogodba med KS Lukovica in
Občino Lukovica.
8. Sredstva za športno igrišče Trojane
Na športnem igrišču Trojane bo izvedena geodetska odmera zemljišča. Sredstva za ta namen
so v proračunu Občine Lukovica za leto 2010 vključena v proračunski postavki Upravljanje in
tekoče vzdrţevanje občinskih cest, Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne
storitve.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ţupan Občine Lukovica

Štev.: 9/27/2010

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 30.06.2010
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
64/09 - popr. in 65/09 - popr.), in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010,
sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJETJU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ROJE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraţevalnega zavoda
Osnovna šola Roje sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda
osnovna šola Roje v predloţenem besedilu.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 10/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 –
ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), ter 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06 je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 27.
seji dne 30.6.2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ROJE
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/99, 7/00 in 7/07 v
nadaljevanju: odlok) tako, da se po novem glasi:
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»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
- P/85.200 Osnovnošolsko izobraţevanje,
- P/85.100 Predšolska vzgoja,
- G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom,
- G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic,
- H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
- J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- J/58.190 Drugo zaloţništvo,
- J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- P/85.510 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P/85.520 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
- P/85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje,
- R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
- R/91.011 Dejavnost knjiţnic,
- R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
- R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 16. člena odloka tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
-

trije predstavniki ustanovitelja
pet predstavnikov delavcev zavoda
trije predstavniki staršev.«
3. člen

Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev zavoda v svetu zavoda poteče mandat s potekom
mandata predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda.
4. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter začne veljati naslednji dan po zadnji
objavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŢUPAN

Številka: 10/27/2010

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
64/09 - popr. in 65/09 - popr.), in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010,
sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJETJU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA DOMŢALE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraţevalnega zavoda
Glasbena šola Domţale sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda
Glasbena šola Domţale v predloţenem besedilu.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 11/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na
svoji 27. seji dne 30.6.2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA DOMŢALE
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Glasbena šola Domţale (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/98, 7/00, 7/07, v
nadaljevanju: odlok) tako, da se po novem glasi:
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»Dejavnost zavoda se izvaja na sedeţu v Domţalah in dislociranih oddelkih oziroma enotah na
Brdu pri Lukovici, v Dobu, Mengšu, Moravčah in Radomljah.«
2. Člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena odloka tako, da se po novem glasi:
» Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so:
-85.520 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
-85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
-68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
-82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
-90.030 Umetniško ustvarjanje,
-90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
-59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij.«
3. Člen
Spremeni se tretji odstavek 16. člena odloka tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
-

trije predstavniki ustanovitelja
pet predstavnikov delavcev zavoda
trije predstavniki staršev.«
4. člen

Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev zavoda v svetu zavoda poteče mandat s potekom
mandata predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda.
5. Člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter začne veljati naslednji dan po zadnji
objavi.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŢUPAN

Številka: 11/27/2010

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06),
je Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI
Občinski svet Občine Lukovica soglaša z ukinitvijo statusa zemljišča v splošni rabi
ter vknjiţbo lastninske pravice v korist Občine Lukovica pri naslednjih zemljiščih:
-

1624/6 – cesta, v izmeri 19 m2, 1624/7 – cesta, v izmeri 81 m2, 1624/8 – cesta, v
izmeri 3468 m2, vse vpisane pri vl. št. 759 k.o. Blagovica;

-

855 – cesta, v izmeri 1173 m2 in 853 – cesta, v izmeri 1169 m2, obe vpisani pri vl.
št. 207 k.o. Češnjice;

-

648/1 – cesta, v izmeri 2657 m2, 648/2 – cesta, v izmeri 196 m2 in 648/3 – cesta, v
izmeri 1265 m2, vse vpisane pri vl. št. 647 k.o. Krašnja;

-

1734 – pot, v izmeri 2006 m2 in 1378 – pot, v izmeri 420 m2, vpisani pri vl. št. 421
k.o. Studenec;

-

833/2 – cesta, v izmeri 144 m2, vpisane pri vl. št. 311 k.o. Trojane;

-

269/10 – travnik, v izmeri 721 m2, 269/14 – travnik, v izmeri 32 m2 in 269/9 –
pašnik, v izmeri 225 m2, vse vpisane pri vl. št. 393 k.o. Zlato Polje.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 12/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 ZUE) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06), je
Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O DELU INVENTURNE KOMISIJE ZA LETO 2009
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz seznama osnovnih sredstev
odpišejo sredstva v skupni nabavni oziroma odpisani vrednosti 7.508,93 EUR ter
sedanji vrednosti 0,00 EUR zaradi zastaranja, neuporabnosti in poškodb. Po izločitvi
iz seznama osnovnih sredstev se o teh sredstvih naredi zapisnik o uničenju.
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2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz seznama drobnega inventarja na dan
31.12.2009 odpišejo sredstva v skupni nabavni oziroma odpisani vrednosti 5.312,03
EUR ter sedanji vrednosti 0,00 EUR.
3. Občinski svet soglaša, da vodja popisa poročilo o opravljenem popisu skupaj s tem
sklepom preda računovodstvu občine, slednji pa mora stanje v knjigovodstvu na
podlagi tega sklepa uskladiti do izvedbe inventurnega popisa 2010.
4. Občinski svet soglaša, da se en izvod kompletnega inventurnega elaborata uredi in
hrani v računovodstvu občine.
5. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 13/27/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010

Na podlagi 19. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007, ZLS-UPB2); 5.
odst. 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS,št. 94/2007, ZLV – UPB3), 16. člena in
2. odst. 64. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06),je
Občinski svet Občine Lukovica na 27. redni seji, dne 30.6.2010, sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH ENOT
ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI LUKOVICA

1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o določitvi števila članov
Svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti
v Občini Lukovica sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o določitvi števila članov Svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti v Občini
Lukovica v predloţenem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Ţupan Občine Lukovica

Štev.: 14/7/2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 30.6.2010
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Na podlagi 19. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB2), 5. odst.
109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB3) in 2. odst. 64. člena in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je občinski svet
Občine Lukovica na svoji 27. seji , dne 30.6.2010 sprejel naslednji
ODLOK
O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH ENOT
ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI LUKOVICA ZA LOKALNE
VOLITVE 2010
1. člen
S tem odlokom se določa število članov v posamezne Svete krajevnih skupnosti in volilne enote
za volitve v posamezne Svete krajevnih skupnosti v Občini Lukovica.
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Blagovica ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Blagovica se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Češnjice ima 5 članov.
Za volitve članov Sveta KS Češnjice se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 5 članov sveta.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Krašnja ima 11 članov.
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Za volitve članov Sveta KS Krašnja se določijo štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:
-

prva volilna enota obsega območje naselij: Krajno Brdo in Vrh nad Krašnjo. V volilni
enoti se volijo 3 člani sveta.
druga volilna enota obsega območje naselja Krašnja. V volilni enoti se volijo 3 člani
sveta.
tretja volilna enota obsega območje naselij: Spodnje Loke in Ţirovše. V volilni enoti se
volijo 3 člani sveta.
četrta volilna enota obsega območje naselij: Kompolje in Koreno. V volilni enoti se volita
2 člana sveta.
5. člen

Svet krajevne skupnosti Lukovica ima 11 članov.
Za volitve članov Sveta KS Lukovica se določi pet volilnih enot in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:
-

prva volilna enota obsega območje naselij: Lukovica pri Domţalah in Brdo pri Lukovici. V
volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
druga volilna enota obsega območje naselij: Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lukovici in
Preserje pri Lukovici. V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
tretja volilna enota obsega območje naselij: Spodnje Koseze, Videm pri Lukovici in
Spodnje Prapreče. V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
četrta volilna enota obsega območje naselja: Čeplje. V volilni enoti se voli 1 član sveta.
peta volilna enota obsega območje naselja Trnjava. V volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. člen

Svet krajevne skupnosti Prevoje ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Prevoje se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
7. člen
Svet krajevne skupnosti Rafolče ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Rafolče se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
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8. člen
Svet krajevne skupnosti Trojane ima 6 članov.
Za volitve članov Sveta KS Trojane se določijo tri volilne enote in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:
-

prva volilna enota obsega območje naselij: Hribi, Trojane, V Zideh, Zavrh pri Trojanah. V
volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
druga volilna enota obsega območje naselij: Bršlenovica, Podmilj, Prvine, Šentoţbolt,
Učak. V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
tretja volilna enota obsega območje naselij: Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Suša. V
volilni enoti se voli 1 član sveta.
9. člen

Svet krajevne skupnosti Zlato Polje ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Zlato Polje se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
10. člen
Volitve v Svete krajevnih skupnosti izvedejo občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih
skupnosti in volilni odbori.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Z dnem objave preneha veljati Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 6/06).
OBČINA LUKOVICA

ŢUPAN

OBČINSKI SVET
Številka: 14/27/2010

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 30.6.2010
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