URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 16. 05. 2017, ŠT. 6, LETO 2017
CENA 0,16 EUR

Na podlagi 50., 60., 53. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan sprejme
SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI
DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
OBČINE LUKOVICA

I.
Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih občine Lukovica, ki ga je maja 2017 izdelala RRD, Regijska razvojna
družba d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale, pod številko projekta
05/2017 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP);
2. povzetka za javnost;
3. obrazložitve in utemeljitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP;
4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev PUP.
II.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica - PUP (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 9/04) je Občinski svet Občine Lukovica sprejel na 16. seji, dne 15.12.2004, in sicer na podlagi
Odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000,
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dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in Odloka o prostorskih
sestavinah 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. 1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04). Kasneje so bile sprejete še tri
obvezne razlage in tehnični popravek (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/05-obv. razl., 1/07obv. razl., 10/12-obv. razl. in 2/14 popr.).
S PUP-i se urejajo gradnje na plansko opredeljenih stavbnih zemljiščih in območje krajine
(kmetijska, gozdna in ostala zemljišča), z začasnimi PUP-i pa s posebnimi pogoji tudi območja,
za katera je dolgoročno načrtovana izdelava izvedbenih prostorskih aktov (občinskih podrobnih
prostorskih načrtov - OPPN).
PUP-i kot prostorski izvedbeni akt za območja občine, za katera ni predvidena izdelava OPPN,
določajo merila in pogoje za graditev ali prenovo objektov in naprav, izvajanje drugih posegov, ki
trajno spreminjajo prostor, gradbene parcele, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, ohranjanje
narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja in varstvo voda.
Z načrtovanimi spremembami in dopolnitvami PUP se spreminjajo in dopolnjujejo določila odloka
glede:
- urejanja območij z začasnim PUP;
- lege ograj in opornih zidov ter višine opornih zidov;
- minimalnega števila parkirnih mest za prireditvene prostore;
- vrst ureditev in gradenj na območju morfološke enote Lukovica Lu-Z1;
- na podane smernice nosilcev urejanja prostora.
S spremembami in dopolnitvami PUP se grafični del odloka ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravljajo na podlagi zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt), in sicer v skladu s 4. odstavkom 96. člena, ki določa, da se PUP-i do uveljavitve
občinskega prostorskega načrta spreminjajo in dopolnjujejo po določbah ZPNačrt, ki urejajo
občinski podrobni prostorski načrt. Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo in sprejmejo v
skrajšanem postopku, skladno določilu 61.a člena in ob smiselni uporabi 53. člena ZPNačrt.

III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 19. junija 2017 do vključno 3. julija 2017
v prostorih Občine Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo
tudi na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 21. junija 2017, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Občine
Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP. Pripombe in predlogi se lahko do
vključno 3. julija 2017 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in
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predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov: Občina Lukovica,
Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo
objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si, ter pisno seznanila lastnike
zemljišč glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgrnitve.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi.

Štev: 350-2-19/2017
Datum: 16.5.2017

ŽUPAN:
Matej Kotnik, l. r.

62

KAZALO 6/2017

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA
……………………………………………………………………….…………………………………………………60

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič, začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Nina Kodrin, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 50 izvodov
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