URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA

LUKOVICA, 5. 6. 2014, ŠT. 5, LETO 2014

CENA 5,88 EUR

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, številka 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10),
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, številka 11/11, 110/11 in 101/13), Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 9/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 12/11) in Odloka o proračunu Občine
Lukovica za leto 2013 (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 3/13, 6/13 in 10/13), je Občinski
svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO
2013

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2013.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 2/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, številka 11/11,
110/11 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka
9/11) je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4 6. 2014 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lukovica za leto 2013. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2013 se objavi v Uradnem vestniku
Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 2/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi Zakona o financiranju občin, (Ur. list RS, številka 123/06, 57/08 in 36/11), Zakona
o javnih financah (Ur. list RS, številka 11/11, 110/11, 14/13 in 101/13), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), Statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 9/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 12/11), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto
2014 (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 3/13 in 10/13), je Občinski svet Občine Lukovica
na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO
2014
Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog Odloka o rebalansu proračuna
Občine Lukovica za leto 2014 sprejme po skrajšanem postopku.
1. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2014.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, številka 94/07, 76/08, 79/09 in
51/10) in 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, številka 11/11, 110/11, 14/13 in
101/13) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 9/11), je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji
ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2014
1. člen
V drugem členu Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2014 (Uradni vestnik Občine
Lukovica, številka 3/13 in 10/13) se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2014.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta
2014

Skupina / podskupina kontov
I.

v evrih

Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73 + 74)
Tekoči prihodki (70 + 71)
70 Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
99

6.956.133
5.886.487
4.167.253
3.347.053
648.700
171.500
0
1.719.234
516.180

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

0
51.000
146.000
1.006.054
65.000
15.000
0

II.

Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)
40 Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

7.279.211
2.031.741
478.600
77.546
1.314.916
0
160.679
2.137.224
102.865
1.228.236
161.320
644.803
2.969.292
2.969.292
140.954
95.000
45.954

III.

Proračunski presežek (I. - II.)
Proračunski primanjkljaj (II. - I.)

B)

0

-323.078

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun leta
2014

Skupina / podskupina kontov
IV.

50.000
15.250
10.250
5.000
989.396
989.396

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
(750 + 751 + 752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
100

0
0
0

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

VI.

C)

0
0

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440 + 441 +
442 + 443)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0
0
0
0
0
0

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev (IV. – V.)

0

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta
2014

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje

0
0
0

VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga

0
0
0

IX.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I. + IV. + VII. II. - V. - VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII .- VIII.)

XI.

Neto financiranje (VI. + VII. - VIII. - IX.)

-323.078
0
323.078

XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
323.078
9009 Splošni sklad za drugo
323.078
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Splošni+posebni del, NRP
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07,
61/10, 62/10, 40/11 in 57/12), Pogodbe o izvajanju javne službe Pomoč družini na domu v
Občini Lukovica z dne 10. 6. 2010, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in
111/13), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
O SEZNANITVI OBČINSKEGA SVETA Z IZVAJANJEM POMOČI NA DOMU V OBČINI
LUKOVICA ZA LETO 2013

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Poročilo o izvajanju pomoči na domu v
Občini Lukovica za leto 2013.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 4/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/09), Dogovora o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih in drugih razmerjih z dne 24. 2. 2010 in 20. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je Občinski svet Občine Lukovica na
21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
O SEZNANITVI OBČINSKEGA SVETA Z VSEBINO LETNEGA POROČILA IN
ZAKLJUČNEGA RAČUNA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA TRZIN
ZA LETO 2013
1. Občinski svet Občine Lukovica se je seznanil z vsebino Letnega poročila
skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Vodice – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2013 ter
Zaključnega računa skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Vodice.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 5/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08ZVO-1B, 108/09, 80/10–ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12–
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Prostorske
sestavine Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000 – dopolnjenega
1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in Prostorskih sestavin Družbenega
plana občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86),
oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik Občine
Lukovica št. 5/97, 4/03, 6/04), Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/04, 7/05, 7/11 – popr.), Programa priprave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta območja L1 Lukovica center (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/07), Sklepa o ugotovitvi stanja postopkov priprave občinskih prostorskih aktov
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/07), Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 12/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014
sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1 LUKOVICA CENTER

1.

2.

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center v drugi obravnavi, v
predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč območja ureditvenega načrta L1 Lukovica center in merilih za odmero
komunalnega prispevka v skrajšanem postopku, v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 6/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi 55., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 20. člena Statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), Programa priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja L1 Lukovica center (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/07) in
Sklepa o ugotovitvi stanja postopkov priprave občinskih prostorskih aktov (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 7/07), je Občinski svet občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA
L1 LUKOVICA CENTER
I.

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 3/2004, 7/2005 in 7/2011-popr.). Spremembe in dopolnitve tega
odloka je pod št. projekta 3/09 izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal.
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III.

FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
2. člen

V prvem odstavku 4. člena se:
- tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »neustrezna urejenost prometnih površin ter
površin za pešce in kolesarje,«,
- v peti alineji beseda »Kersnikov« nadomesti z besedo »Mlakarjev«.
V drugem odstavku 4. člena se:
- prva alineja spremeni tako, da se glasi: »ureditev prometnega omrežja, vključno s
površinami za pešce in kolesarje; urediti je potrebno promet skozi jedro Lukovice in trški
prostor ter po Kersnikovi ulici,«,
- druga alineja spremeni tako, da se glasi: »ohranitev in razvoj poslovno-stanovanjskih,
trgovskih in storitvenih dejavnosti ter prepleta dejavnosti v pasu pozidave ob trgu in cesti
skozi jedro območja, pas pozidave ob regionalni cesti RII-447 pa se deloma nameni
dejavnosti splošnega družbenega pomena, poslovni, poslovno-stanovanjski in
stanovanjski dejavnosti,«,
- v peti in šesti alineji beseda »prenova« nadomesti z besedo »ureditev«,
- dvanajsta alineja spremeni tako, da se glasi: »vzpostavitev zelenih in drugih javnih
površin s poudarkom na ureditvi trškega prostora v jedru naselja in ozelenitev okolice
predvidenih stavb kot dopolnitev obstoječih zasaditev,«,
- v trinajsti alineji črta besedilo: »(Brdo pri Lukovici, ureditveno območje L5, območje L6 in
širša okolica)«,
- v petnajsti alineji beseda »Kersnikov« nadomesti z besedo »Mlakarjev«.
V prvi alineji (A – JUŽNO PODOBMOČJE) tretjega odstavka 4. člena se črta besedilo:
»(razen proizvodnje)«.
V drugi alineji (B – SEVERNO PODOBMOČJE) tretjega odstavka 4. člena se črta besedilo
»(razen proizvodnje)«, pred besedilom »dejavnosti v osrednjem in vzhodnem delu« pa se
doda beseda »družbene«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Med mešane dejavnosti se v tem odloku uvršča tudi nekatere manjše predelovalne
dejavnosti (kot jih ureja predpis o standardni klasifikaciji dejavnosti), kadar za naprave (za
opravljanje posamezne dejavnosti) ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, in
sicer:
- proizvodnja živil (C/10),
- proizvodnja pijač (C/11),
- proizvodnja tekstilij (C/13),
- proizvodnja oblačil (C/14),
- proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov (C/15.12),
- proizvodnja obutve (C/15.2),
- obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen
pohištva (C/16),
- proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona (C/17.2),
- tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (C/18),
- oblikovanje in obdelava ravnega stekla (C/23.12),
- proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike (C23.41),
- proizvodnja pohištva (C/31),
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-

druge raznovrstne predelovalne dejavnosti (C/32),
popravila in montaža strojev in naprav (C/33).

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka je dovoljeno umeščati v pritličje in klet.«.
IV.

POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB TER DRUGIH GRADENJ
4. člen

V 5. členu se v prvi podalineji prve alineje prvega podpoglavja (obstoječi objekti) poglavja A/
JUŽNO PODOBMOČJE besedilo »Hiša Lukovica 19 – EŠD 49020« nadomesti z besedilom
»Hiša Stari trg 9 – EŠD 11005«.
V 5. členu se v drugi alineji (vse ostale obstoječe stavbe) prvega podpoglavja (obstoječi
objekti) poglavja A/ JUŽNO PODOBMOČJE:
- v prvi podalineji črta besedilo »in spremembe rabe«,
- v drugi podalineji besedilo »nadomestne gradnje« nadomesti z besedilom »gradnje na
mestu prej odstranjene stavbe«,
- v tretji podalineji besedilo »nadomestne gradnje« nadomesti z besedilom »gradnje na
mestu prej odstranjene stavbe v podobnih gabaritih«,
- v tretjem stavku pete podalineje za besedilom »frčade na »firtah« doda besedilo
»oziroma pultne frčade«,
- šesta podalineja spremeni tako, da se glasi: »dovoljene so zelene, parkovne, parkirne,
manipulacijske, tlakovane in druge ureditve površin, ki služijo objektom, ureditve otroških
in drugih javnih igrišč ter intervencijske poti za gasilska vozila,«,
- osma podalineja spremeni tako, da se glasi: »dovoljene so postavitve nadstreškov.«.
V 5. členu se v drugem podpoglavju (novogradnje) poglavja A/ JUŽNO PODOBMOČJE doda
nov prvi odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalni celoti FCA1 se določa izgradnja ene nove stavbe in prizidka:


FeA1s1, kjer se določa izgradnja stanovanjske stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 13
m x 7 m, vertikalnega gabarita (K) + P + 1 + M.«.

V 5. členu se v prvem podpoglavju (obstoječe stavbe) poglavja B/ SEVERNO
PODOBMOČJE:
- v drugi alineji besedilo: »Hiši Lukovica 44 in 45 z EŠD 49041« nadomesti z besedilom:
»Hiši Stari trg 20 in 21 z EŠD 12692«,
- v prvi podalineji četrte alineje besedilo: »Hiša Lukovica 17 z EŠD 12690« nadomesti z
besedilom: »Hiša Stari trg 10 z EŠD 12690«,
- druga podalineja četrte alineje spremeni tako, da se glasi: »Hiša Stari trg 15 z EŠD
12691. To je nadstropna hiša z dvokapnico, krito z bobrovcem, iz 19. stol. in je sestavni
del trškega jedra Lukovice.«.
V 5. členu se v peti alineji (vse ostale obstoječe stavbe) prvega podpoglavja (obstoječe
stavbe) poglavja B/ SEVERNO PODOBMOČJE:
- v prvi podalineji črta besedilo »in spremembe rabe«,
- v drugi in tretji podalineji besedilo »nadomestne gradnje« nadomesti z besedilom
»gradnje na mestu prej odstranjene stavbe«,
- v tretjem stavku pete podalineje za besedilom »frčade na »firtah« doda besedilo
»oziroma pultne frčade«,
- šesta podalineja spremeni tako, da se glasi: »dovoljene so zelene, parkovne, parkirne,
manipulacijske, tlakovane in druge ureditve površin, ki služijo objektom, ter ureditve
otroških in drugih javnih igrišč,«,
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-

osma podalineja črta, na koncu sedme alineje pa se vejica nadomesti s piko.

V 5. členu se prvi odstavek drugega podpoglavja (novogradnje) poglavja B/ SEVERNO
PODOBMOČJE spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionalno celoto FCB1 sestavlja obstoječe stavbno tkivo in tri predvidene stavbe. V
funkcionalni celoti sta predvideni dve stanovanjski in ena poslovno - stanovanjska hiša.




FeB1s1, kjer se določa izgradnja stanovanjske stavbe, maksimalnih tlorisnih dimenzij 15
m x 7,5 m; vertikalnega gabarita (K) + P + M,
FeB1s2, kjer se določa izgradnja stanovanjske stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 14,5
m x 24 m; vertikalnega gabarita (K) + P + 1 + M; parkirne površine se lahko prekrije z
nadstreškom oziroma zgradi garažno hišo, kot je razvidno iz grafični prikazov,
FeB1ps1, kjer se na mestu prej odstranjene stavbe določa izgradnja poslovno stanovanjske stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 9 m x 15 m; vertikalnega gabarita (K)
+ P + M.«.

V 5. členu se drugi odstavek drugega podpoglavja (novogradnje) poglavja B/ SEVERNO
PODOBMOČJE spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionalno celoto FCB2 sestavljajo obstoječe stavbe in štiri predvidene stavbe. V
funkcionalni celoti so predvidene štiri stanovanjske stavbe ter paviljon ali pergola.
 FeB2s1, kjer se na mestu prej odstranjene stavbe določa izgradnja stanovanjske stavbe,
maksimalnih tlorisnih dimenzij 21 m x 12 m; vertikalnega gabarita P + 1 + M,
 FeB2s2 in FeB2s4, kjer se določa izgradnja stanovanjskih stavb maksimalnih tlorisnih
dimenzij 15 m x 7,5 m; vertikalnega gabarita (K) + P + M; dostop do FeB2s2 je preko
zemljišča s parc. št. 154/1 k.o. Lukovica,
 FeB2s3, kjer se določa izgradnja stanovanjske stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 12,5
m x 7,5 m; vertikalnega gabarita (K) + P + M,
 FeB2p1, kjer se določa možnost izgradnje paviljona ali pergole maksimalnih tlorisnih
dimenzij 7,2 m x 5 m; vertikalnega gabarita (K) + P + (M).«.
V 5. členu se četrti odstavek drugega podpoglavja (novogradnje) poglavja B/ SEVERNO
PODOBMOČJE spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionalna celota FCB4 je predel novejših stanovanjskih hiš, kjer sta predvideni še dve
stanovanjski stavbi in stanovanjska dozidava:
 FeB4s1/1 in FeB4s1/2, kjer se določa (fazna) izgradnja stanovanjske stavbe maksimalnih
tlorisnih dimenzij (12,5 m x 10 m ) + 2 x (4,5 m x 6 m), vertikalnega gabarita (K) + P + M
oziroma P (manjši del),
 FeB4s2, kjer se določa izgradnja stanovanjske stavbe maksimalnih tlorisnih dimenzij 12
m x 7,5 m, vertikalnega gabarita (K) + P + M,
 FeB4s3, kjer se določa stanovanjska dozidava k obstoječi stavbi maksimalnih tlorisnih
dimenzij 7,6 m x 3,8 m, vertikalnega gabarita (K) + P + M.«.
V 5. členu se besedilo poglavja OBLIKOVANJE NOVIH STAVB spremeni tako, da se na
novo glasi: »Arhitektonsko oblikovanje novih stavb mora biti v skladu z oblikovno identiteto
območja in prilagojeno naravnim danostim terena. Obstoječim stavbam se mora prilagajati v
sestavi osnovnih stavbnih mas, oblikovanju fasad, obliki in razporeditvi vratnih in okenskih
odprtin. Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno. Strehe stavb so dvokapne, lahko s
čopi, oz. štirikapne z naklonom 35° – 42°. Strešna kritina mora biti v skladu z okoliškimi
stavbami, ki so praviloma krite z opečno oz. betonsko kritino. Strehe nadstreškov so lahko
tudi ravne ali enokapne v minimalnem naklonu (do 8°). Pri zimskih vrtovih in nadstreških se
dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Za osvetlitev mansard
je možna izvedba strešnih oken ali frčad. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe
in morajo imeti enak naklon kot osnovne strehe. Možne so tudi pultne frčade. V primeru
osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je
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spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.
Sončnih zbiralnikov in fotovoltaičnih celic ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad
slemena streh in morajo biti locirani vzporedno s strešino. Paviljon oziroma pergolo na
FeB2p1 je dovoljeno oblikovati kot oblikovno posebnost, streha garažne hiše na FeB1s2 pa
je lahko tudi ravna. Streha stanovanjske dozidave na FeB4s3 je dvokapna (lahko tudi
asimetrična), strešni nakloni so lahko tudi manjši od prej predpisanih, streha je praviloma
sive barve (obstoječo streho je dovoljeno poševno povezati s streho nad dozidavo).«.
V 5. členu se naslov poglavja »GRADNJE IN POSTAVITVE ENOSTAVNIH OBJEKTOV«
dopolni tako, da se na novo glasi »GRADNJE IN POSTAVITVE NEZAHTEVNIH IN
ENOSTAVNIH OBJEKTOV«. V istem poglavju se:
- prvi stavek nadomesti z dvema novima stavkoma, ki se glasita: »Dovoljene so gradnje in
postavitve pomožnih objektov (majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe
pozidave), pomožnih objektov v javni rabi, ograj, podpornih zidov, rezervoarjev,
vodnjakov, vodometov, priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
samostojnih parkirišč, kolesarskih in pešpoti, športnih igrišč na prostem, vodnih zajetij in
objektov za akumulacijo vode in namakanje, pomožnih komunalnih objektov ter
pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov. Ker je območje
ureditvenega načrta opremljeno z javno kanalizacijo so gradnje in postavitve malih
komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic dovoljene zgolj izjemoma, kadar to
dopušča predpis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.«,
- za prvim stavkom drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ute in senčnice je
dovoljeno oblikovati tudi kot oblikovne posebnosti.«, v drugem stavku pa se za besedo:
»Sleme« doda beseda: »prostostoječega«,
- tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Tudi od sosednjih zemljišč mora biti ograja
odmaknjena najmanj 0,5 m, razen če se pridobi soglasje mejaša. Višina ograj je lahko do
1,5 m oz. 0,8 m, če tako narekuje nepreglednost ceste, križišča ali prometna varnost.
Pomožni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč odmaknjeni vsaj za 1,5 m; manjši
odmiki so dovoljeni ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.«,
- četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Podporni zidovi morajo biti obdelani z
naravnimi materiali in ozelenjeni. Podporni zidovi, potrebni za zavarovanje pred
ogroženostjo po predpisih s področja voda (plazenjem terena), morajo biti načrtovani in
izvedeni v skladu s pogoji geomehanskega poročila.«.
V.

POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA
OMREŽJA
5. člen

V 6. členu se točka 1. C-PODOBMOČJE PROMETNE INFRASTRUKTURE spremeni tako,
da se glasi:
»Prometna ureditev izhaja iz obstoječe prometne mreže in nove urejenosti prometa skozi
Črni graben ob izgradnji avtoceste Ljubljana - Maribor.
Obstoječo cestno mrežo na ureditvenem območju tvorijo regionalna cesta RII-447, glavna
cesta skozi jedro naselja, odcep proti Brdu pri Lukovici ter nekaj manjših odcepov do
posameznih predelov. Z južne strani se na regionalno cesto RII-447 priključuje avtocestni
priključek. Okno v svet obravnavanega območja predstavlja avtocesta LJ - MB.
Pomanjkljivosti obstoječe cestne mreže:
 neustrezna prometna urejenost,
 stihijsko parkiranje,
 delno neurejene površine za pešce in kolesarje.
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Precejšno spremembo v prometni zasnovi območja je prinesla izgradnja avtoceste, ki je
razbremenila regionalno cesto RII-447. Ta bo dobila mestni značaj z ustrezno obcestno
pozidavo.
Območje je z avtocesto povezano s priključkom, ki se na regionalno cesto RII-447 priključuje
v JZ delu ureditvenega območja.
Center Lukovice je dostopen preko obstoječega križišča z regionalno cesto RII-447.
Za vse načrtovane preureditve ali nove ureditve priključkov na državno cesto je treba
pridobiti projektne pogoje oziroma soglasje Direkcije RS za ceste. Pri tem je treba upoštevati
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012 ter morebitne nadaljnje spremembe in
dopolnitve), Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno
korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012 ter morebitne nadaljnje spremembe in
dopolnitve) ter drugo veljavno zakonodajo.
Notranja cesta skozi naselje FeC2 in FeC7 se določa v širini vsaj 5 m s hodnikom za pešce
in kolesarsko stezo oziroma stezo za mešani promet pešcev in kolesarjev. Na trgu je
vzpostavljen enosmerni krožni promet z enostranskim poševnim in vzporednim parkiranjem
(FeC3). Širina vozišča je približno 3,5 m. Križišča poti, ki se stekajo na trg so preurejena,
nekatere od stranskih poti pa bodo razširjene na širino vsaj 3,5 m. Takšna prometna zasnova
omogoča primerno vključevanje prometa s stranskih poti, hkrati pa s svojo obliko omejuje
hitrost vožnje. V smeri vzdolžne osi trga je urejen osrednji del trga (FeC4).
Na vzhodnem delu območja je ob notranji cesti skozi naselje FeC2 urejeno enostransko
pravokotno parkiranje, na zahodnem delu pa se ob delu ceste FeC7 uredi enostransko
vzdolžno parkiranje.
Obstoječo dvosmerno cesto proti Brdu pri Lukovici (Kersnikova ulica) FeC10 se nad uvozom
na zemljišče s parc. št. 20/2, k.o. Lukovica preuredi v enosmerno ter ustrezno uredi križišče z
Maklenovcem. Vzdolž ceste se lahko spelje hodnik za pešce, širine 1,2 m. S te ceste se
določa tudi možnost povezave z ureditvenim območjem z oznako L7 z izvedbo mostu preko
območja z oznako FeC11.
Območje ceste, ki je nekdaj predstavljalo povezavo med regionalno in notranjo cesto skozi
naselje (FeA2pi6, pri »Orehku«), se preuredi v parkirna mesta, preko zahodnega dela
funkcionalne enote pa se spelje pločnik.
Za dostop do stavbe na FeB4s2 se na območjih z oznakama FeC13/1 in FeC13/2 določa
možnost ureditve ceste, za dostop do sosednjega območja pa jo je dovoljeno nadaljevati še
preko območja z oznako FeC13/3. Dostop do stavbe FeB4s2 se lahko uredi tudi s severa
preko območja z oznako L7. Načelno je dostop razviden iz grafičnih prikazov, njegovo
umestitev pa je potrebno ustrezno obdelati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Znotraj posameznih funkcionalnih celot se določa možnost ureditve parkirnih žepov za
zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Na
FeB2pi1 se določa odstranitev obstoječega objekta in izgradnja parkirnih mest v dveh nivojih
z dvema dostopoma z javne poti (princip garažne hiše). Na FeB2pi1 se v povezavi s FeB2p1
določa tudi možnost ureditve dodatnih parkirnih mest na dodatnem nivoju z dodatnim
dostopom, kot je nakazano v grafičnih prikazih (namesto paviljona ali pergole). Na podoben
način se določa tudi gradnja garažne hiše v dveh nivojih na FeB2pi2, ob predhodni
odstranitvi obstoječih objektov. Možnost izgradnje vkopane (deloma ali v celoti) parkirne hiše
se določa tudi na območju funkcionalnih enot FeA2pi5, FeA2pi6, FeA2pi8 in FeA2z1, ki jo je
potrebno načrtovati s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in pri tem zagotoviti tudi
ustrezen dostop do transformatorske postaje (FeA2tp1).
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Na območju se določa ureditev sistema kolesarskih stez, ki bo omogočal dostopnost s
kolesom do posameznih predelov znotraj območja, tega pa povezal s širšo okolico.
Kolesarska steza bo obkrožala podobmočje A, vzpostavila pa se bo tudi kolesarska steza
proti Šentvidu pri Lukovici. Sistem se bo navezoval na že obstoječo kolesarsko stezo ob
glavni cesti RII-447 v vzhodnem delu območja.
Kot je v prejšnjih odstavkih te točke že opisano, bodo hodniki za pešce urejeni ob glavni
notranji cesti skozi naselje, možnost njihove ureditve pa se določa tudi ob Kersnikovi ulici.
Tlakovane površine za pešce bodo urejene ob regionalni cesti RII-447 ter kot povezava med
Maklenovcem in Kersnikovo ulico. Na ureditvenem območju je dovoljeno urediti tudi druge
povezave za pešce. Hodnike za pešce naj se po možnosti uredi tudi ob stranskih cestah.«.
V 6. členu se točka 2. ZUNANJE UREDITVE spremeni tako, da se glasi:
»Na ureditvenem območju je od posegov v prostor zelo pomembna ustrezna ureditev
osrednjega trga s prepletom tlakovanih in zelenih površin. Ureditev je zasnovana tako, da se
stopničasto dviga od najnižje točke na vzhodu proti severozahodu. Dominanto trškega
prostora predstavlja Marijino znamenje na zahodni strani. Ureditev osrednjega dela trga je
preko prehodov za pešce povezana z robnim trškim prostorom in obodnimi stavbami, s
čemer se omogoča povezanost območja in skladno delovanje prostora.
Marijino znamenje predstavlja memorialno dediščino z EŠD 421. To je kamnito stebrno
znamenje z Marijinim kipom iz leta 1899, ki je bilo postavljeno v spomin na umor kraljice
Elizabete in 50. letnico vladanja cesarja Franca Jožefa. Znamenje je izdelek kamnoseka
Ignaca Čamernika iz Ljubljane. Na objektu so dovoljeni posegi opisani v 7. členu tega
odloka.
V povezavi z osrednjim trškim prostorom se določa preureditev površin s parc. št. 2/5 in
167/26-del k.o. Lukovica (FeB2pi1 in FeB2p1) med stavbama na FeB2pd1 in FeB2pd2 v
večnamenske javne površine s prepletom tlakovanih in zelenih površin. Ureditev je
zasnovana tako, da se skladno terenu in v povezi z ureditvijo parkirnih površin v več nivojih
stopničasto dviga od osrednjega trga proti severu in se na FeB2p1 zaključi z možnostjo
postavitve paviljona ali pergole (lahko se ohrani tudi obstoječa pergola, ki jo je dovoljeno
ustrezno urediti ali prilagoditi novim ureditvam). V osrednjem delu teh površin se (za približno
etažo višje od trga) določa ureditev večje osrednje tlakovane ploščadi. Za ureditev teh
površin je treba izdelati načrt krajinske arhitekture.
Obstoječe zelene površine ob spomeniku NOB ob uvozu v območje na parceli štev. 6/6 k.o.
Lukovica se ohranjajo. Obstoječe zelene ureditve dopolnjujejo nove zelene površine. Določa
se intenzivna zasaditev ob nekaterih parkirnih prostorih in na predelih ob regionalni cesti RII447. Na FeA2z1 in FeB2z1 (možnost ureditve v terasah) se lahko uredijo športna in otroška
igrišča na prostem. Na posameznih dvoriščih in trgih se zasadi večje drevo, ki obvladuje
prostor. Pripadajoča zemljišča posameznih objektov se primerno hortikulturno uredijo.
Na ureditvenem območju se določa tudi druge nove tlakovane površine za pešce, ki se ločijo
po vrsti in namenu. Zasnovane bodo kot povezava med posameznimi celotami, kot površine
za sprehajanje, sprostitev in posedanje ter kot funkcionalne površine pred posameznimi
lokali v pritličjih (letni vrtovi).
Parkirne in tlakovane parterne površine kareja, ki ga tvorijo obstoječe stavbe funkcionalne
celote FCA1 ter funkcionalno enoto FeA2pi7 je možno uporabljati tudi kot tržni prostor.«.
V 6. členu v točki 3. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE se ime vodotoka »Kersnikov
graben« pravilno glasi »Mlakarjev graben.«.
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V 6. členu se za drugim stavkom prvega odstavka točke 4. ELEKTRO OMREŽJE doda nov
stavek, ki se glasi: »Za priklop predvidenih objektov je potrebno zagotoviti ojačitev
obstoječega nizkonapetostnega električnega omrežja v severovzhodnem delu ureditvenega
območja (kot je razvidno iz grafičnega dela) in zgraditi nizkonapetostni razvod od obstoječe
TP do posameznih objektov.«.
V 6. členu se na koncu besedila točke 5. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE doda nov
stavek, ki se glasi: »V primeru večjih potreb se na območju urejanja določa možnost
postavitve telefonske centrale.«.
V 6. členu se v tretjem odstavku točke 7. KANALIZACIJSKO OMREŽJE besedilo »uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja« nadomesti z
besedilom »veljavne zakonodaje«. Peti odstavek istega člena, iste točke, se spremeni tako,
da se glasi: »Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta
odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo
uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno
vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje. Padavinsko odpadno vodo,
ki odteka z ostalih utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je
onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati
v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.«.
VI.

SPOMENIŠKO VARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA
BIVANJE IN DELO
6. člen

V 7. členu se tretja alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»- štiri enote objektov nepremične profane stavbne dediščine:
o Lukovica pri Domžalah - Hiša Stari trg 10 z EŠD 12690,
o Lukovica pri Domžalah - Hiša Stari trg 9 z EŠD 11005,
o Lukovica pri Domžalah - Hiša Stari trg 15 z EŠD 12691,
o Lukovica pri Domžalah - Hiši Stari trg 20 in 21 z EŠD 12692.«.
V 7. členu se na koncu druge podalineje četrte alineje drugega odstavka doda besedilo: »z
EŠD 421.«.
V 7. členu se v četrtem odstavku za četrto alinejo vstavi nova alineja, ki se glasi: »glede na
strokovno oceno ohranjenosti stavbe se dopušča tudi gradnja na mestu prej odstranjene
stavbe v enakih gabaritih, pri čemer je lahko lega stavbe tudi drugačna, če obstoječa lega ne
omogoča ustrezne prometne varnosti; umestitev stavbe je potrebno določiti v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja in jo uskladiti s pristojnim zavodom za varstvo kulturne
dediščine;«. V istem odstavku se šesta alineja spremeni in se na novo glasi: »odpirati strehe
(strešna okna, frčade);«.
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Gradnje in druge prostorske ureditve so možne v vseh območjih, ki jih določa ta odlok,
če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Vsak poseg v okolje
mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
(2) Na ogroženih območjih morajo biti po predpisih s področja voda vsi posegi načrtovani v
skladu s pogoji geomehanskega poročila. Ta mora ugotoviti dejansko ogroženost ter določiti
dejanski vpliv načrtovane gradnje in posega na vodni režim in stanje voda. Hkrati mora
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podati predloge ukrepov za eliminacijo negativnih posledic gradnje na ogroženem območju.
Gradnja objektov, potrebnih za zavarovanje pred ogroženostjo po predpisih s področja voda
(plazenjem terena), ki izhaja iz geomehanskega poročila, je dovoljena, ne glede na ostala
določila odloka.«.
8. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Za zaščito v primeru naravnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske in
intervencijske poti ter površine za potrebe evakuacije. Ureditev dovozov, dostopov,
postavitvenih in delovnih površin za gasilce ob stavbi se uredi v skladu s predpisi s področja
varnosti pred požari in veljavnim standardom.
(2) Po podatkih Agencije RS za okolje je na območju L1 Lukovica center vrednost
projektnega pospeška tal 0,225 [g] (potresna nevarnost). Glede na cono potresne nevarnosti
je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti potresno
varen način gradnje. Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter predpise s področja voda.
(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od
meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Z namenom preprečitve širjenja
požara na sosednje objekte morajo biti upoštevane tudi protipožarne ločitve (v kolikor ni
možno zagotoviti ustreznih odmikov med objekti in od parcelne meje).
(4) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(5) Za objekte, ki so določeni s predpisom o študiji požarne varnosti, je potrebno izdelati
študijo požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora
doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »zasnova požarne
varnosti«. Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se
urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.«.
VII.

ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
9. člen

Za drugima stavkom prvega odstavka 11. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Možna je
tudi izvedba dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto.«.
IX.

ODSTOPANJA
10. člen

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri realizaciji tega ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev,
določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških,
hidroloških, geomehanskih, lastniških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
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pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Z odstopanji morajo soglašati organi
in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu, ki so posledica
natančnejše stopnje obdelave projektov.
(3) Dovoljena so odstopanja od maksimalnih tlorisnih gabaritov stavb do ± 1,0 m. Odstopanja
od lokacij (in gabaritov) infrastrukturnih vodov, cest, dovozov in klančin so dovoljena, vendar
ne smejo bistveno vplivati na zasnovo stavb in zunanjih ureditev, nanje pa je treba pridobiti
soglasje upravljavcev.
(4) Cesta speljana preko območij z oznakami FeC13/1, FeC13/2 in FeC13/3 lahko sega tudi
preko območij funkcionalnih enot, če je to utemeljeno s predpisi in so pridobljena dokazila o
pravici graditi.
(5) Dovoljena so odstopanja od načrtovanih preureditev površin ob trškem prostoru na
parcelah št. 2/5 in 167/26-del k.o. Lukovica (FeB2pi1 in FeB2p1) med stavbama na FeB2pd1
in FeB2pd2, pri čemer se lahko v predelu med trškim prostorom in osrednjo tlakovano
ploščadjo in severno od ploščadi načrtuje večji obseg zelenih površin od prikazanega v
grafičnem delu.«.
X.

KONČNE DOLOČBE
11. člen

Vsa ostala določila Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 3/2004, 7/2005 in 7/2011-popr.) ostanejo še naprej v veljavi.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja L1 Lukovica center so skupaj s
prilogami na vpogled pri pristojni službi na Občini Lukovica.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 6/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

160

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12,
57/12–ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 17. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 20. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) je Občinski svet Občine
Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel
ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA UREDITVENEGA
NAČRTA L1 LUKOVICA CENTER IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/2004, 7/2005, 7/2011-popr., 5/2014) - v nadaljevanju:
UN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč - v nadaljevanju: program opremljanja,
ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. iz Domžal, št. proj. 039-106/14,
april 2014.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- investicije v izgradnjo komunalne opreme,
- obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme,
- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah
komunalne opreme,
- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto
tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
- podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
- grafični izris obravnavane komunalne opreme,
- grafični izris obračunskih območij po posameznih vrstah komunalne opreme.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1.

Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge
javne površine.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene
uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo
posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz
sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Lukovica.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se
na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali
spreminja njegovo namembnost.
Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi
napravami.
Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na
katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile
takšnemu objektu.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po
standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(komunalna oprema)

Na območju UN je urejena naslednja obstoječa komunalna oprema:
- cestno omrežje s cestno razsvetljavo,
- vodovodno in hidrantno omrežje,
- kanalizacija komunalne odpadne vode.
S spremembo UN se bo na območju razširilo oz. dodatno uredilo sledečo komunalno
opremo:
- pločniki in kolesarske steze v sklopu cest,
- vodovod s hidrantnim omrežjem,
- kanalizacija komunalnih odpadnih vod in
- kanalizacija padavinske odpadne vode.
Na območju UN je urejena sledeča druga gospodarska javna infrastruktura (GJI):
- elektroenergetsko omrežje s transformatorsko postajo,
- telekomunikacijsko (TK) omrežje.
S spremembo UN se bo na območju razširilo oz. dodatno uredilo drugo GJI:
- elektroenergetsko omrežje,
- plinovodno omrežje.
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III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
5. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunsko območje za predvideno in obstoječo komunalno opremo se nahaja znotraj
ureditvenega območja UN.
(2) V obračunskem območju so zajete parcele objektov v skupni površini 45.789,75 m2 in
skupna neto tlorisna površina objektov 18.218,53 m2.

IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme obsegajo stroške za
pridobitev in pripravo zemljišč in stroške gradnje komunalne opreme na območju UN.
(2) Obračunski stroški investicije so skupni stroški investicije zmanjšani za sredstva, ki jih
občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih
programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni in obračunski
stroški enaki.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega,
telekomunikacijskega (TK in optika) in plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med
obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega
dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine).
(4) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na območju znašajo 1.141.893,54 €
(brez 22 % DDV). Obračunski stroški za predvideno komunalno opremo na območju
znašajo 372.138,44 € (brez 22 % DDV).
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
7. člen
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na
obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno
opremo na območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije, za
posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 parcele objekta (Cp) in na m2
neto tlorisne površine objekta (Ct).
(3) Obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele
objekta (Cpi), so:
Predv. Obstoj. SKUPAJ
Cpi
Cpi
Cpi
2
2
[€/m ] [€/m ]
[€/m2]
CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA
1,85
17,41
19,26
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KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
KANALIZACIJA
PADAVINSKE
ODPADNE
VODE
EKOLOŠKI OTOK
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
SKUPAJ

1,32

4,44

5,76

2,31
0,07
2,58
8,13

0,00
0,00
3,09
24,94

2,31
0,07
5,67
33,06

(4) Obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta (Cti), so:
Predv. Obstoj. SKUPAJ
Cpi
Cpi
Cpi
2
2
[€/m ] [€/m ]
[€/m2]
CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA
4,65
43,75
48,40
KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
3,32
11,17
14,49
KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE
5,80
0,00
5,80
EKOLOŠKI OTOK
0,16
0,00
0,16
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
6,49
7,75
14,25
SKUPAJ 20,43
62,68
83,10
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v obstoječo in novo komunalno opremo (v
nadaljevanju: zavezanec) je investitor oziroma lastnik parcele z objektom, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod se obračuna na način kot
ga določa veljavni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
občine Lukovica, in sicer, obračuna se le preračun na neto tlorisno površino objekta.
(3) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezne vrste objektov na območju UN se določi na
podlagi veljavnega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
občine Lukovica.
(4) Delež površine parcele (Dp) in delež neto tlorisne površine objekta (Dt) pri izračunu
komunalnega prispevka sta Dp = 0,6 in Dt = 0,4.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva indeks cen gradbenih storitev, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksiranje je datum
uveljavitve Programa opremljanja.
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka
uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja
objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi predloženih listinskih
dokazov: sklenjenih pogodbah z ustreznimi pravnimi osebami in potrdilih izvedenih
plačil.
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(7) Komunalni prispevek se odmeri in poravna pred izdajo gradbenega dovoljenja.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi

p

* Cpi * Dp) + (K * At * Cti * Dt))
i

*i

pri čemer je:
KP
Aparcela
Atlorisna
i
Cp
Ct
Dp
Dt
K

- komunalni prispevek
- površina parcele objekta (m2)
- neto tlorisna površina objekta (m2)
- letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS – Združenje za
gradbeništvo in IGM za področje nizkih gradenj
- cena opremljanja glede na površino parcele objekta (€/m2)
- cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe (€/m2)
- delež površine parcele pri izračunu (0,6)
- delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,4)
- faktor dejavnosti za posamezno vrsto objekta.

(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina
stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka.
Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in
izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni
prispevek.
(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine
komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri
morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna
površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni prispevek.
10. člen
(Pogodba o opremljanju)
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo
obveznosti med Občino Lukovico in investitorjem. Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz
veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.

VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja,
ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti v roku 15 dni.
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O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja za
območje UN.
(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v številu obrokov kot jih
določa veljavni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Lukovica.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek najkasneje v 30 dneh po
pravnomočnosti odločbe. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni
organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba
o odmeri preneha veljati in se na novo vlogo investitorja odmeri na novo.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Lukovica.
13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 6/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 5/05, 3/06 - obvezna razlaga, 4/12), Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 12/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne
4. 6. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PŠ 04 – ŠENTVID PRI
LUKOVICI – OBVEZNA RAZLAGA PODPOGLAVJA J/ JUGOVZHODNO PODOBMOČJE
6. ČLENA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme obvezno razlago podpoglavja J/
jugovzhodno podobmočje 6. člena Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04
– Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/05, 3/06 - obvezna
razlaga, 4/12) po hitrem postopku, v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 7/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) in
95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
12/11), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 6. 4. 2014 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
PODPOGLAVJA J/ JUGOVZHODNO PODOBMOČJE 6. ČLENA ODLOKA O
LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PŠ 04 – ŠENTVID PRI LUKOVICI (UR. VESTNIK
OBČINE LUKOVICA, ŠT. 5/05, 3/06 - OBVEZNA RAZLAGA, 4/12)
I.
Določbo 4. odstavka podpoglavja J/ JUGOVZHODNO PODOBMOČJE v 6. členu Odloka o
lokacijskem načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
5/05, 3/06 - obvezna razlaga, 4/12) je šteti tako, da se za obstoječe stavbe štejejo vsi objekti,
ki so zgrajeni na podlagi gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo ter da se
obstoječemu objektu na zemljišču parc. št. 5/1 k.o. Prevoje lahko spremeni namembnost v
skladu z 2. odstavkom tega podpoglavja.
II.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati prvi dan po
objavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 7/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

ŽUPAN
Matej KOTNIK, l. r.

Na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
- ZDOIONUS (Ur. list RS, št. 25/08), Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij
naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Ur. list RS, št.
76/08) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ UČAK IN ZAVRH PRI
TROJANAH
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembi območij naselij
Učak in Zavrh pri Trojanah, v skrajšanem postopku, v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic
in stavb - ZDOIONUS (Ur. list RS, št. 25/08), 2. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri
določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in
stavb (Ur. list RS, št. 76/08) ter 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11) je Občinski svet Občine Lukovica na 21. seji, dne 4. 6. 2014 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ UČAK IN ZAVRH PRI TROJANAH
1. člen
Spremeni se meja med območjem obstoječega naselja Učak in območjem obstoječega
naselja Zavrh pri Trojanah tako, da se iz naselja Zavrh pri Trojanah izloči del območja, ki
obsega zemljiško parcelo 642 k.o. Trojane, in se priključi sosednjemu naselju Učak.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije je izdala pozitivno mnenje k predlagani spremembi
območij naselij Učak in Zavrh pri Trojanah, št. 35324-11/2014-3 z dne 05.05.2014, in izdelala
Elaborat določitve območja naselja v postopku spremembe meje med naseljema Učak in
Zavrh pri Trojanah, št. 35324-11/2014-2 z dne 05.05.2014. Mnenje in Elaborat sta sestavni
del tega odloka in se hranita pri pristojni službi Občine Lukovica in na Geodetski upravi
Republike Slovenije.
3. člen
Grafični prikaz nove meje med naseljema Učak in Zavrh pri Trojanah je razviden iz grafične
priloge Elaborata iz 2. člena tega odloka, v merilu 1:1500.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni upravni organ na podlagi določil tega
odloka po uradni dolžnosti evidentirata spremembe podatkov o območjih naselij Učak in
Zavrh pri Trojanah v registru prostorskih enot in v vseh uradno vodenih evidencah.
5. člen
Stroški za zamenjavo oznak naselij bremenijo proračun Občine Lukovica, vsi ostali morebitni
stroški v zvezi s spremembo meje med naseljema pa bremenijo lastnike stanovanjskih in
drugih objektov.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/21/2014
Datum: 4. 6. 2014

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, 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 razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o
razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 39/14) in
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), izdaja župan Občine
Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO PREDČASNIH VOLITEV V
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času volilne kampanje za namen
izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo 13. julija
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 predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije, zaradi razpustitve Državnega zbora Republike Slovenije z dnem
2.6.2014, 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:
BLAGOVICA – pri avtobusni postaji,
KRAŠNJA – pred trgovino,
LUKOVICA – na zelenici pri glavnem križišču z magistralno cesto,
PREVOJE PRI ŠENTVIDU – v bližini telefonske govorilnice,
RAFOLČE – pri parkirišču športnega igrišča,
TROJANE – pri objektu KS,
ZLATO POLJE – pri športnem igrišču.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo
najkasneje do 20. 6. 2014 do 10. ure posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari trg
1, 1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DZ«.
Poseben obrazec vloge, za ta namen ni predviden.
Vse že prispele vloge bodo upoštevane.
Vloga organizatorja mora vsebovati:
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-

-

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,
upoštevajoč vrstni red prejetih vlog.
V primeru večjega števila vlog različnih organizatorjev volilne kampanje, o pridobitvi pravice
do plakatnega mesta, odloči žreb, ki ga opravi občinska uprava Občine Lukovica, pod pogoji
objavljenimi na spletni strani Občine Lukovica. Pri žrebu lahko sodelujejo predstavniki
organizatorjev volilne kampanje.
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.
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 referendumske 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 cestah in 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. Navedba
vlagateljev v smislu prijave »na vsa razpoložljiva plakatna mesta«, za pridobitev soglasja za
postavitev stojal, ne zadošča.
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Za pravilno izvedbo plakatiranja in postavitve stojal oz. prenosnih panojev v Občini Lukovica,
skrbijo organizatorji volilne 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, Kulturni
domovi, objekti, kjer so volišča in v njihovi neposredni bližini,
- 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 volilni in 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.
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.
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 o določitvi načina plakatiranja za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/2014).
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14. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Župan Občine Lukovica
OBČINA LUKOVICA

Matej Kotnik, l. r.

Štev.: predč.vol./13/7/2014
Datum: 4. 6. 2014
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