URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA

LUKOVICA, 27. 3. 2014, ŠT. 2, LETO 2014

CENA 0,72 EUR

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10, 62/10
in 57/12), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 9/02), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 20. redni seji, dne 26. 3. 2014
sprejel naslednji
SKLEP
O POTRDITVI CENE VODENJA POSTOPKOV UVELJAVLJANJA OBČINSKIH SOCIALNIH
POMOČI
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da znaša v letu 2014 cena za vodenje
postopkov pri uveljavljanju občinskih socialnih pomoči 3.595,36 EUR mesečno na
strokovnega delavca, oziroma 29,96 EUR na efektivno uro oziroma na en predlog.
2. Sklep se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 2/20/2014
Datum: 26. 3. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 11/02, 15/03), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00) in 20. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 20. redni
seji, dne 26. 3. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2014
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Letni program športa Občine Lukovica za
leto 2014 v predloženem besedilu.
2. Sklep se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/20/2014
Datum: 26. 3. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 11/02, 15/03), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) in 20. člena Statuta občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 20.
redni seji dne, 26. 3. 2014 sprejel naslednji
LETNI PROGRAM ŠPORTA
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2014
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2014 so sredstva za šport razporejena po naslednjih vsebinah oziroma
ekonomskih namenih:
1. sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
2. sredstva za Zavod za šport in rekreacijo Domžale
3. sredstva namenjena za športna igrišča in objekte
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
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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
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 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
III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2014 namenijo sredstva v znesku 40.000,00 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

25.100,00 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
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2. Vrhunski šport – svetovni razred

8.000,00 EUR

3. Razvojno strokovne naloge v društvu

6.900,00 EUR

Materialni stroški društev
Prireditve društev
SKUPAJ

40.000,00 EUR

2. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale 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 Mali sonček se izvaja v vrtcu Medo. V program je vključenih 225 otrok.
Propagandno gradivo financira Zavod za šport RS Planica.
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V OŠ Janka Kersnika Brdo se izvajajo naslednji programi:
- program »Zlati sonček« od 1. do 3. razreda devetletke
V program je vključenih 171 učencev in učenk. Propagandno gradivo financira
Zavod za šport RS Planica.
10 urni plavalni tečaj v 1. razredu za 75 otrok sofinancira Občina Lukovica.
- Program »Krpan«od 4. do 6. razreda devetletke
V program je vključenih 25 učencev in učenk. Propagandno gradivo v celoti
financira Zavod za šport RS Planica.
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka
Kersnika v 4 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
Za vsebine iz te točke se v letu 2014 namenijo sredstva v višini 5.850,00 EUR. Sredstva se izvajalcu
teh programov nakazujejo na podlagi pogodbe in izstavljenih zahtevkov ter poročil 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

0

- program »Mali sonček« - propagandno gradivo

Zavod za šport RS
Planica

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

4.818,00
900,00

- program Krpan

0,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

2.700,00

- športna tekmovanja – osnovni nivo

750,00

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

250,00
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- priznanja v šolskem športu

218,00

3. Koordinacija in vodenje programov

1.032,00

SKUPAJ

5.850,00

3. Sredstva namenjena za športna igrišča in objekte
Sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih igrišč in objektov.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/20/2014

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 26. 3. 2014

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) in 20. člena
Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica
na 20. redni seji, dne 26. 3. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O DELU INVENTURNE KOMISIJE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz popisa osnovnih sredstev odpišejo
sredstva v skupni nabavni vrednosti 2.578,18 EUR, odpisani vrednosti 2.578,18 EUR ter
sedanji vrednosti 0,00 EUR zaradi zastaranja, neuporabnosti, poškodb in odtujitve. Po
izločitvi iz popisa osnovnih sredstev se o teh sredstvih naredi zapisnik o uničenju.
2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz seznama drobnega inventarja na dan
31. 12. 2013 odpišejo sredstva v skupni nabavni vrednosti 3.148,18 EUR, odpisani
vrednosti 3.148,18 EUR ter sedanji vrednosti 0,00 EUR zaradi zastaranja,
neuporabnosti, poškodb, primanjkljaja ali tatvine.
3. Občinski svet soglaša, da vodja popisa poročilo o opravljenem popisu skupaj s tem
sklepom preda računovodstvu občine, le – ta pa mora stanje v knjigovodstvu na
podlagi tega sklepa uskladiti do izvedbe inventurnega popisa 2014 in hraniti izvod
kompletnega inventurnega elaborata.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 4/20/2014
Datum: 26. 3. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

11

Na podlagi Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament (ZVPEP, Ur. list RS, št. 96/02,
22/04, ZVEP-B, Ur. list RS, št.109/09), Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVR,/ Ur.l. RS, št.
41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27,
Up-316/09-19, 98/2013), Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament ( Ur. list RS, št. 12/14), Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 01/11) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11),
je Občinski svet Občine Lukovica na 20. redni seji, dne 26. 3. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
O SOGLASJU K PRAVILOM OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ GLEDE IZRABE
ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV OB RAZPISU VOLITEV
POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s Pravili občinskega glasila Rokovnjač glede
izrabe časopisnega prostora za predstavitev kandidatov ob razpisu volitev poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 5/20/2014
Datum: 26. 3. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP, Ur.
list RS, št. 96/02, 22/04, ZVEP-B, Ur. list RS, št. 109/09); Zakona o referendumski in volilni kampanji
(ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/2007, 105/2008 Odl. US: U-I-295/07-8), Odloka o razpisu volitev poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament (Ur. list RS, št. 12/14), Odloka o občinskem glasilu
Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 01/11), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica, št. 5/20/2014 z dne 26. 3. 2014, se
določajo naslednja
PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ ZA NAMEN
IZVEDBE VOLITEV POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

1.
Navedena vsebina pravil izrabe brezplačnega oglasnega prostora občinskega glasila Rokovnjač ima
namen zagotoviti enakopravno obravnavo predstavitev kandidatov in podpornikov kandidatur za
namen izvedbe volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo potekale v
nedeljo 25. maja 2014.
2.
V občinskem glasilu Rokovnjač se za predstavitve kandidatur nameni polovica strani brezplačno in
sicer za vsakega predlagatelja (kandidati, politične stranke in liste zastopane v Občinskem svetu
Občine Lukovica).
Vsaka dodatna objava, ki presega polovico brezplačne strani, je plačljiva skladno z Odlokom o
občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/11), veljavnim cenikom oglaševanja
in je vezana na razpoložljivi prostor glasila.
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3.
Na željo posameznih predlagateljev glede dodatnih objav in predstavitev mnenj, ob upoštevanju
razpoložljivega oglasnega prostora, bo uredniški odbor skušal zagotoviti skupno objavo na eni strani
javnega glasila.
4.
Pred objavo predstavitev kandidatov posameznih predlagateljev, opravi uredniški odbor žreb vrstnega
reda objav pri katerem lahko sodelujejo predstavniki predlagateljev.
Uredniški odbor si pridružuje pravico, da vrstni red objav delno spremeni zaradi smiselne zapolnitve
prostora in izgleda glasila.
5.
Skladno z navedenimi pravili bodo objavljene vse predstavitve, ki bodo pravočasno posredovane na
naslov uredništva (po pošti: Stari trg 1, Lukovica, el.naslov: rokovnjac@lukovica.si), do roka za oddajo
prispevkov, ki je 5. 5. 2014.
6.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač potrdi Občinski
svet Občine Lukovica, veljati pa pričnejo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

7.
Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se pravila izrabe časopisnega prostora v občinskem
glasilu Rokovnjač uporabijo tudi za morebitne izvedbe referendumov in volitev v letu 2014.
8.
Z dnem objave teh pravil prenehajo veljati Pravila za izrabo časopisnega prostora z dne 16. 2. 2012
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/12).

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Občinsko glasilo Rokovnjač
Datum: 26.3.2014
Štev.: 5/20/2014

Odgovorni urednik:
Leon ANDREJKA, l. r.

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur.l. RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolSD, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013),
Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament (ZVPEP, Ur. list RS, št. 96/02, 22/04, ZVEPB, Ur. list RS, št.109/09), Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (Ur. list RS, št. 12/14) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11),
izdaja župan Občine Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO VOLITEV POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
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1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času volilne kampanje za namen izvedbe
volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo potekale v nedeljo 25. maja.
2014.
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah v času
volilne kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev volilne kampanje (v nadaljevanju:
organizatorji).
Nameščanje plakatov s propagandno vsebino na temo volitev poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament 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 volilne kampanje, predstavljajo oglasni panoji postavljeni na naslednjih
lokacijah:
 PREVOJE PRI ŠENTVIDU – v bližini telefonske govorilnice,
 BLAGOVICA – pri avtobusni postaji,
 TROJANE – pri objektu KS.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo
najkasneje do 20. 4. 2014 do 10. ure posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225
Lukovica, z oznako »Plakatiranje – VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT«.
Poseben obrazec vloge, za ta namen ni predviden.
Vse že prispele vloge bodo upoštevane.
Vloga organizatorja mora vsebovati:
- ime oz. naziv organizatorja volilne kampanje ter ime pooblaščenega organizatorja, za
oba naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno in telefonsko številko,
- vrsta plakatnega mesta, ki ga želi organizator pridobiti, oz. pridobitve pravice do
oglasnega panoja.
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
Na brezplačna plakatna mesta lahko organizatorji plakate nameščajo tako, da vsak organizator
namesti po največ 1 plakat. Organizatorji bodo sami nameščali plakate, na podlagi pridobljenih mest
(zaporednih številk), navedenih v pisnem sklepu, ki bodo posredovani vlagateljem. Za preverjanje
ustreznosti nameščanja bo zadolžen Režijski obrat Občine Lukovica.
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V primeru, da bo zagotovljenega več oglasnega prostora kot je vlog s strani organizatorjev, lahko
občinska uprava število plakatnih mest, ki pripadajo posameznemu kandidatu poveča glede na
razpoložljiv oglasni prostor, upoštevaje enako obravnavo vseh kandidatov.
6. člen
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.
7. 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.
8. 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 v lasti in upravljanju Občine, kot so: šole, vrtci, Zdravstveni
dom, območja mrliških vežic, občinske stavbe in stavbe KS,
- turistično informativnih površinah v lasti občine in KS.
V primeru kršitev, bo pristojna oseba občinske uprave Občine Lukovica o tem obvestila pristojen
inšpekcijski organ.
9. člen
Organizatorji volilne kampanje so dolžni po izvedbi volitev plakate odstraniti skladno z določili Zakona
o referendumski kampanji in upoštevati za to predpisan zakonski rok. V kolikor organizatorji roka za
odstranitev plakatov ne bodo upoštevali, bo le ta izvedena s strani Režijskega obrata Občine
Lukovica na stroške organizatorja, o kršitvi pa bo obveščen pristojni inšpekcijski organ.
10. 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
predmetne zakonodaje.
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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.
11. člen
V času volilnega molka je prepovedano nameščanje novih plakatov.
12. člen
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji (ZVRK).
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi načina plakatiranja za izvedbo
zakonodajnega referenduma o družinskem zakoniku (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/2012).
14. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica

Štev.: volitve1/1/2014
Datum: 26. 3. 2014

Matej Kotnik, l.r.

V Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za območje proizvodne cone Želodnik, objavljenem v
Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 9/05 z dne 29.11.2005, je bila ugotovljena napaka, zato
objavljamo
TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območje proizvodne cone Želodnik
V Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za območje proizvodne cone Želodnik (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 9/05), se v 5. členu (funkcija ureditvenega območja) prva alineja spremeni tako,
da se pravilno glasi:
» - območje za gradnjo distribucijskega skladišča za živila z interno avtopralnico in bencinskim
servisom ter za drugo gradnjo (nezahtevni in enostavni objekti: ograja, podporni zid, vodomet,
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, parkirišče, objekt za
oglaševanje, čebelnjak, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode ter pomožni komunalni objekt),«.
Štev: 350-071-1/2014
Datum: 27.03.2014

ŽUPAN:
Matej Kotnik
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V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica, objavljenem v Uradnem vestniku Občine
Lukovica, št. 9/04 z dne 16.12.2004, je bila ugotovljena napaka, zato objavljamo
TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/04),
se v poglavju III. POSEBNE DOLOČBE, podpoglavje (4.) POSEBNE DOLOČBE ZA OBLIKOVANJE
OBMOČIJ, v drugem odstavku točke (4.4.) 39 člena besedilo »faktor izrabe« pravilno glasi »faktor
zazidanosti«.

Štev: 350-075-1/2014
Datum: 01.04.2014

ŽUPAN:
Matej Kotnik, l.r.
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