URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA

LUKOVICA, 16.02.2012, ŠT. 1, LETO 2012

CENA 0,68 EUR
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK), Odloka o knjižnici
Domžale (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/04, 3/09) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 1. dopisni seji, dne 13. 01.
2012 sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA KNJIŽNICE DOMŽALE

Občinski svet Občine Lukovica daje pozitivno mnenje k imenovanju Barbare
ZUPANC OBERWALDER za direktorico Knjižnice Domžale.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: dop./1/2012
Datum: 25. 01. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) in Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 9.
redni seji, dne 15. 02. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU NA TURISTIČNEM
OBMOČJU SRCE SLOVENIJE V SKRAJŠANEM POSTOPKU
Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o lokalnem turističnem vodenju
na turističnem območju Srce Slovenije sprejme v skrajšanem postopku v predloženem
besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 2/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in
20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/2011), je Občinski svet
Občine Lukovica na 9. Redni seji dne 15. 02. 2012, sprejel
ODLOK
O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU NA TURISTIČNEM OBMOČJU SRCE
SLOVENIJE V SKRAJŠANEM POSTOPKU

I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se na turističnem območju Srce Slovenije, ki obsega občine Dol pri Ljubljani,
Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin (v nadaljevanju turistično območje Srce
Slovenije) določa program turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega
vodenja in vodenja registra turističnih vodnikov.
Lokalno turistično vodniško službo na turističnem območju Srce Slovenije organizira in vodi s
tem odlokom pooblaščena lokalna turistična organizacija – javni zavod Zavod za turizem in
šport v občini Kamnik (v nadaljevanju ZTŠK).
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem
območju Srce Slovenije po programu, ki ga določijo pristojne turistične organizacije (v
nadaljevanju turistične organizacije) ob soglasju županov vseh vključenih občin.
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II.

PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen

Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev pri ogledu znamenitosti na
turističnem območju Srce Slovenije, je standardni program turističnega vodenja in je na
vpogled pri turističnih organizacijah na turističnem območju Srce Slovenije.
Predlog programa iz prejšnjega odstavka tega člena izdelajo turistične organizacije v
sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami (za varstvo naravne in kulturne dediščine,
muzeji,…).
Posebni programi vodenja lahko obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje
obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na turističnem območju Srce Slovenije, kot
npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter
poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
III.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen

Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki imajo opravljen strokovni
preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Srce Slovenije in
so vpisane v register iz 10. člena tega odloka.
K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
znanje enega tujega jezika na višji ravni.
Osebe, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz prejšnjega odstavka tega
člena, so lokalni turistični vodniki na turističnem območju Srce Slovenije (v nadaljevanju
lokalni turistični vodniki).
Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo lokalni turistični vodniki, ki
željo opravljati dejavnost turističnega vodenja v tujem jeziku, predložiti potrdilo o znanju
jezika na višji ravni.
Lokalni turistični vodniki, ki že opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko
nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti le na podlagi vpisa v register iz 10. člena tega
odloka, ob predložitvi dokazil – potrdil lokalnih turističnih organizacij o vsaj triletnih izkušnjah
z vodenjem na turističnem območju Srce Slovenije in potrdila o udeležbi na izobraževanju za
turistično vodenje na turističnem območju Srce Slovenije.
5. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja na turističnem območju Srce Slovenije lahko
opravljajo tudi turistični vodniki, ki imajo licenco Gospodarske zbornice Slovenije in tuji
vodniki, kadar spremljajo organiziranje skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje
zunaj Republike Slovenije.
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6. člen
Izobraževanje po programu strokovnega usposabljanja za opravljanje lokalnega turističnega
vodenja organizira ZTŠK. Strokovno usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika se
zaključi s preizkusom znanja.
7. člen
Oseba, ki uspešno opravi strokovni preizkus znanja iz prejšnjega člena tega odloka, pridobi
naziv »lokalni turistični vodnik za turistično območje Srce Slovenije« .
Dokazilo o opravljenem strokovnem preizkusu znanja je vodniška izkaznica, ki jo izda ZTŠK.
Vodniška izkaznica velja tri leta.
Lokalni turistični vodniki morajo pri opravljanju dejavnosti turističnega vodenja vodniško
izkaznico nositi na vidnem mestu.
Za podaljšanje veljavnosti vodniške izkaznice mora lokalni turistični vodnik v treh letih
opraviti najmanj deset turistični vodenj ter se redno udeleževati letnih izobraževanj, ki jih
organizira ZTŠK.
Lokalni turistični vodniki za turistično območje Srce Slovenije morajo najkasneje do 31.
januarja tekočega leta ZTŠK na predpisanem obrazcu posredovati podatke o številu
turističnih vodenj v preteklem letu.
Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena »Poročilo za registracijo lokalnega turističnega
vodnika na območju Srce Slovenije« je priloga temu odloku in je objavljen na spletni strani
ZTŠK.
8. člen
Lokalne turistične vodnike, ki več kot tri leta ne opravljajo dejavnosti turističnega vodenja na
turističnem območju Srce Slovenije in se ne udeležujejo izobraževanj iz 7. člena tega odloka,
ZTŠK z odločbo po uradni dolžnosti izbriše iz registra iz 10. člena tega odloka.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba, o kateri odloči župan
Občine Kamnik. Po pravnomočnosti odločbe se lokalni turistični vodnik izbriše iz registra iz
10. člena tega odloka.
IV.

REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
9. člen

Register lokalnih turističnih vodnikov za turistično območje Srce Slovenije vodi ZTŠK.
10. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke o lokalnem turističnem
vodniku:
- zaporedno evidenčno številko,
- datum vpisa,
- ime in priimek,
- stalno prebivališče,
- telefonsko številko, naslov elektronske pošte,
- matično in davčno številko,
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podatke o znanju tujih jezikov,
podatke o številu vodenj v preteklem letu,
dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter področju specialnih znanj.

Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost lokalnega turističnega vodenja po vpisu v
register iz prejšnjega odstavka tega člena.
V.

NADZOR
11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo, v skladu z
zakonskimi določili.
VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen

Lokalni turistični vodniki se morajo v register iz 10. člena tega odloka vpisati v roku enega
leta od začetka veljavnosti tega odloka.
13. člen
ZTŠK v imenu občin:
- določi obliko in vsebino vodniške izkaznice iz 7. člena tega odloka,
- dogovori in izdela cenik storitev za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja,
- obvesti domače in tuje organizatorje potovanj in letovanj o pogojih opravljanja
lokalnega turističnega vodenja na turističnem območju Srce Slovenija,
- na ustrezen način seznani javnost o uveljavitvi tega odloka, v roku šest mesecev od
njegovega sprejetja.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02) in Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 10/07 in 2/11).
15. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani, Občinski svet
Občine Domžale, Občinski svet Občine Kamnik, Občinski svet Občine Litija, Občinski Svet
Občine Lukovica, Občinski svet Občine Mengeš in Občinski svet Občine Trzin in začne
veljati osmi dan po zadnji objavi.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 2/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Priloga 1
POROČILO ZA REGISTRACIJO LOKALNEGA TURISTČNEGA VODNIKA NA OBMOČJU
SRCE SLOVENIJE
A: OSNOVNI PODATKI
Ime in
priimek:
Datum in kraj

Evidenčna
št.:

rojstva:
Naslov stalnega
bivališča:
Naslov
začasnega
bivališča:
Telefon doma:

Telefon
služba: GSM
:
Stopnja
izobr.:

Epošta:
Poklic:

Znanje tujih
jezikov:
B: PREGLED VODENJ IN IZOBRAŽEVANJ
(napišite število vodenj, ki ste jih opravili v zadnjem letu in udeležbo na izobraževanjih)
Z.
Datum
Tura (opis)
Št.
Št. ur Jezik
št.
udel.
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Na podlagi Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2, Uradni list RS, št. 43/2007), Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) in Poslovnika Občinskega sveta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 12/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 9.
redni seji, dne 15. 02. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O OBVEZNOSTIH SKRBNIKOV PSOV TER O ZAŠČITI IN
OSKRBI ZAPUŠČENIH ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o obveznostih skrbnikov
psov ter o zaščiti in oskrbi zapuščenih živali na območju občine Lukovica sprejme
v prvi obravnavi v predloženem besedilu in se posreduje v 30 dnevno javno
obravnavo.
2. Pripombe, podane v razpravi na seji se upoštevajo kot pripombe, dane v javni
obravnavi.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/2011),
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 12/11), je Občinski svet Občine
Lukovica na 9. redni seji, dne 15. 02. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O RAZPRAVI GLEDE VIŠINE PRIHODKOV IZ NASLOVA TRŽENJA OGLASNEGA
PROSTORA V OBČINSKEM GLASILU ROKOVNJAČ
Občinski svet Občine Lukovica se je seznanil z načinom trženja oglasnega prostora v
občinskem glasilu Rokovnjač, skladno s sprejetim sklepom v okviru 8. redne seje
sveta.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 4/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr.,
58/2003 - ZZK-1, 33/2007 - ZPNačrt, 108/2009 - ZGO-1C, 80/2010 - ZUPUDPP), Zakona o
stavbnih zemljiščih (ZSZ, Uradni list RS, št. 44/1997, 67/2002 - ZV-1, 110/2002 - ZUreP-1,
110/2002 - ZGO-1), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/99, 8/03, 4/05, 1/06, 3/08 – popravek), Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 9.
redni seji, dne 15. 02. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI GRADBENE CENE IN VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2012
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča za leto 2012 znaša 0,0151 EUR/m2.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča za leto 2012 pa znaša 0,0075 EUR/m2..
2. Gradbena cena za leto 2012 znaša 712,6704 EUR/m2.
3. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 5/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet
Občine Lukovica na 9. redni seji, dne 15. 02. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O SOFINANCIRANJU LETNIH KART ZA ARBORETUM
VOLČJI POTOK V LETU 2011
Občinski svet Občine Lukovica sprejme poročilo o sofinanciranju letnih kart za
Arboretum Volčji Potok v letu 2011.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 6/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) in 20. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na
9. redni seji, dne 15. 02. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O POTRDITVI DOKUMENTA INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) »IZGRADNJA
KANALIZACIJE ODPADNIH VODA – ODSEK ŠENTVID«
1. Občinski svet Občine Lukovica potrjuje
kanalizacije odpadnih voda – odsek Šentvid«.

Investicijski

program

»Izgradnja

2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 7/9/2012
Datum: 15. 02. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. list RS, št. 41/07, Odl. US
105/2008 in 11/2011), Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku
(OdDZ, Št. 005-02/12-1/4 z dne 10.02.2012) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11), izdaja župan Občine Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA
REFERENDUMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU

1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času referendumske kampanje za
namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki bo v nedeljo 25. 03.
2012.
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah
v času volilne kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev referendumske
kampanje (v nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov s propagandno vsebino na temo zakonodajnega referenduma o
Družinskem zakoniku je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih in pod pogoji, ki so
določeni v tem sklepu.
2. člen
Uradna, brezplačna plakatna mesta, ki jih bo Občina Lukovica zagotovila organizatorjem, na
katerih je dovoljeno oglaševanje v času referendumske kampanje, predstavljajo oglasni
panoji postavljeni na naslednjih lokacijah:
 BLAGOVICA – pri avtobusni postaji,
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 LUKOVICA – na glavnem križišču z magistralno cesto,
 PREVOJE PRI ŠENTVIDU– v bližini telefonske govorilnice,
 TROJANE – pri objektu KS.
3. člen
Na navedena brezplačna plakatna mesta lahko organizatorji plakate nameščajo tako, da
vsak organizator namesti po največ dva plakata. Organizatorji bodo sami nameščali plakate,
na podlagi pridobljenih mest (zaporednih številk), navedenih v pisnem sklepu, ki so
posredovani vlagateljem. Za preverjanje ustreznosti nameščanja bo zadolžen Režijski obrat
Občine Lukovica.
Odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov je drugim organizatorjem
prepovedano. V primeru ponavljajočih se kršitev, bo pristojna oseba občinske uprave Občine
Lukovica o kršiteljih in kršitvah obvestila pristojen inšpekcijski organ.
V času volilnega molka je prepovedano nameščanje novih plakatov.
4. člen
O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru
večjega števila vlog različnih organizatorjev referendumske kampanje, o pridobitvi pravice do
plakatnega mesta, odloči žreb, ki ga opravi občinska uprava Občine Lukovica, sicer se
upošteva vrstni red prejetih vlog.
V primeru, da je potrebno opraviti žreb plakatnih mest, občinska uprava na spletni strani
objavi pogoje za njegovo izvedbo. Pri žrebu lahko sodelujejo predstavniki organizatorjev
volilne kampanje, pod pogoji, objavljenimi na spletni strani občine.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje smejo na javnih površinah, ki predstavljajo vse tlakovane
površine v centru Lukovice in ostale površine po naseljih občine, postaviti svoja stojala (do
višine 1,5 m), za kar pa morajo predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Lukovica.
Izven naselij je glede postavitve stojal oz. prenosnih panojev, potrebno strogo upoštevati
odmik od cestnega telesa. Pri nameščanju stojal oz. prenosnih panojev, so organizatorji
dolžni zagotavljati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu in dosledno upoštevati
določila Zakona o varnosti cestnega prometa.
Soglasje se izda na osnovi prejete vloge organizatorja za postavitev stojal z navedbo polnih
podatkov organizatorja ter števila stojal. Določitev mesta postavitve stojal, oz. prenosnih
panojev, bo navedena v soglasju, na podlagi vrstnega reda prejetih vlog.
Za pravilno izvedbo plakatiranja in postavitve stojal oz. prenosnih panojev v Občini Lukovica,
skrbijo organizatorji referendumske kampanje sami, nadzor nad plakatiranjem pa opravlja
Režijski obrat Občine Lukovica.
6. člen
Strogo je prepovedano nameščanje plakatov in propagandnih sporočil na:
- avtobusnih postajališčih v občini,
- oglasnih deskah po posameznih krajevnih skupnostih,
- javnih površinah in javnih zgradbah kot so: šole, vrtci, Zdravstveni dom, območja
mrliških vežic, občinske stavbe in stavbe KS ter
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turistično informativnih površinah v lasti občine in KS.

V primeru kršitev, bo pristojna oseba občinske uprave Občine Lukovica o tem obvestila
pristojen inšpekcijski organ.
7. člen
Organizatorji referendumske kampanje so dolžni po izvedbi referenduma plakate odstraniti
skladno z določili Zakona o referendumski kampanji in upoštevati za to predpisan zakonski
rok. V kolikor organizatorji določil glede odstranitve plakatov ne bodo upoštevali, bo
odstranitev izvedena s strani Režijskega obrata Občine Lukovica, o kršitvi pa bo obveščen
pristojni inšpekcijski organ.
8. člen
Organizatorji referendumske kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi
vloge, ki jo pisno, do vključno 06. 03. 2012 do 13. ure in jo posredujejo na naslov: OBČINA
LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – ZAKONODAJNI
REFERENDUM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU«. Poseben obrazec vloge, za ta namen ni
predviden.
Vloga organizatorjev mora vsebovati:
- ime oz. naziv organizatorja volilne kampanje ter ime pooblaščenega organizatorja,
njegov naslov in telefonsko številko,
- vrsta plakatnega mesta, ki ga želi organizator pridobiti, oz. pridobitve pravice do
oglasnega panoja.
9. člen
Plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom, je dovoljeno s soglasjem
lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, objektov ali zemljišč, za kar se
uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK).
Nameščanje transparentov na zemljiščih, ki so v lasti občine, ni predvideno. Za nameščanje
transparentov na zasebnih in drugih zemljiščih, se uporabljajo določila Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07).
Nameščanje plakatov in panojev na območju državnih cest je dovoljeno le s pisnim
soglasjem DRSC in DARS.
10. člen
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in
referendumski kampanji (ZVRK).
11. člen
Pristojna služba občinske uprave bo upoštevala vse že prispete vloge organizatorjev
referendumske kampanje.
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12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi načina plakatiranja v času
volilne kampanje za namen izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 10/2011, z dne 21. 10. 2011.
13. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica

Štev.: ref/1/2012
Datum: 16. 02. 2012

Matej Kotnik, l.r.
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