URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 19. 04. 2018, ŠT. 2, LETO 2018
CENA 1,60 EUR

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 23/07, 61/10, 62/10 ZUPJS, 40/11, 40/11 - ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17 in 54/17),
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) in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Ur. list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17), je Občinski svet Občine
Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O IZVAJANJU POMOČI NA DOMU V OBČINI LUKOVICA ZA
LETO 2017
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Poročilo o izvajanju pomoči na domu
v Občini Lukovica za leto 2017.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/1/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 23/07, 61/10, 62/10 ZUPJS, 40/11, 40/11 - ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17 in 54/17),
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) in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Ur. list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17), je Občinski svet Občine
Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
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SKLEP
O SPREJEMU CENE IZVAJANJA STORITVE PROGRAMA POMOČ NA DOMU V OBČINI
LUKOVICA ZA LETO 2018

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme ceno storitve programa pomoči družini na
domu, ki znaša:
- ekonomska cena storitve 17,80 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 5,63 EUR na efektivno uro
- subvencija občine 12,17 EUR na efektivno uro
2.
-

Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša:
ekonomska cena storitve 24,92 EUR na efektivno uro
cena storitve za uporabnika 7,88 EUR na efektivno uro
subvencija občine 17,04 EUR na efektivno uro

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50
% in znaša:
- ekonomska cena storitve 26,70 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 8,45 EUR na efektivno uro
- subvencija občine 18,25 EUR na efektivno uro
4. Sklepi začnejo veljati s 1. 5. 2018.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/2/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 61/10, 62/10 - ZUPJS,
40/11, 40/11 - ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17 in 54/17), 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 in 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji
dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O POTRDITVI CENE VODENJA POSTOPKOV UVELJAVLJANJA OBČINSKIH SOCIALNIH
POMOČI V OBČINI LUKOVICA V LETU 2018
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da znaša v letu 2018 cena za vodenje
postopkov pri uveljavljanju občinskih socialnih pomoči 2.696,52 EUR mesečno
na strokovnega delavca, oziroma 29,96 EUR na efektivno uro oziroma na en
predlog.
2. Sklep se uporablja od 1. 5. 2018 dalje.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/3/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US),
46. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo,
100/13) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) je
Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O KOLEKTIVNI BLAGOVNI IN STORITVENI ZNAMKI »ZAKLADI
ČRNI GRABEN«
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Pravilnik o kolektivni blagovni in storitveni
znamki »Zakladi Črni graben«, v drugi obravnavi v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/4/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US),
46. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo,
100/13) in 20. člen Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) je
Občinski svet Občina Lukovica, na svoji 25. redni seji, dne 18.4.2018 sprejel

PRAVILNIK
O KOLEKTIVNI BLAGOVNI IN STORITVENI ZNAMKI »ZAKLADI ČRNI GRABEN«
I.

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek pridobitve pravice, uporabe znamke ter o pravicah in
obveznostih uporabnikov do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi
Črni graben« (v nadaljevanju: znamka), katere nosilec je Občina Lukovica.
(2) Namen označevanja blaga in storitev z znamko je večja prepoznavnost in promocija
območja občine Lukovica, katere pretežni del predstavlja dolina Črnega grabna.

2. člen
(1) Likovna podoba znamke je logotip sestavljen iz imena znamke »Zakladi Črni graben«, ki
se nahaja v spodnjem delu logotipa, in znaka.
(2) Opis znaka znamke:
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sestavljajo ga trije odtenki zelene barve v obliki dveh gričev na levi in desni strani, v sredi
je dolina. V dolini je podoba drevesa lipe, pod njo pa zlatnik v oranžni barvi. Obroba je
ovalna, v črno-rumeni barvi.

3. člen
(1) Znamka je registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod
številkama 200271481 in Z-201371236.
4. člen
(1) Znamka se uporablja za označevanje blaga in storitev skladno z določbami veljavne
nicejske klasifikacije za naslednje razrede:
Razred 14:
Medaljoni, nakit; nakit; okrasni obeski za ključe; uhani.
Razred 16:
Akvareli; grafike (slike); knjige; modelirna glina; modelirna masa; modelirni materiali; slike.
Razred 20:
Doprsni kipi iz lesa, voska, mavca ali plastike; figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; glinaste
posode; kipi iz lesa, voska, mavca ali plastike; kite iz slame; okviri za slike; pletarski izdelki;
pletena slama, razen rogoznic; slamnate obrobe; umetnine iz lesa, voska, mavca ali plastike;
voščene figure.
Razred 21:
Doprsni kipi iz porcelana, gline ali stekla; figurice iz porcelana, keramike, gline ali stekla; kipi iz
porcelana, keramike, gline ali stekla; metle; umetnine iz porcelana, gline ali stekla.
Razred 25:
Copati, natikači; klobuki; oblačila; ovratne rute; pasovi (oblačila); pledi (šali, rute); pletenine;
pletenine, nogavice; rute, šali; senčniki (klobučarstvo).

83

Razred 26:
Broške (modni dodatki); modni dodatki (vezenine); okraski za čevlje, ne iz plemenitih kovin;
okraski za klobuke, ne iz plemenitih kovin; okrasne obrobe; umetne rože; venčki iz umetnih rož;
vezenine.
Razred 27:
Predpražniki.
Razred 29:
meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilna olja in maščoba.
Razred 30:
kava, čaj, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh pecivo in
slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba),
začimbe; led.
Razred 31:
poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive
živali; sveže sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, slad.
Razred 32:
pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi;
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.
Razred 33:
alkoholne pijače (razen piva).
Razred 43:
nudenje hrane in pijače, nudenje začasne nastanitve.

5. člen
(1) S pridobitvijo pravice do uporabe znamke se ta uporablja v naslednjih oblikah:
 nalepke in etikete na embalaži blaga (splošna raba),
 označevalne table pred nastanitvenimi, gostinskimi in drugimi obrati (storitvena
dejavnost),
 natisnjena na promocijskem materialu kot so vrečke, majice, kape, zgibanke…
(2) Znak znamke v obliki nalepk pogodbenim strankam zagotavlja Občina Lukovica.
(3) Vsak drug način uporabe pa pogodbena stranka financira sama ali iz drugih virov
financiranja s predhodnim soglasjem Občine Lukovica.
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(4) Znamko lahko uporabniki uporabljajo tudi pri predstavitvi, promociji oziroma drugi reklami
za svoje blago ali storitve.

II.

PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE ZNAMKE

6. člen
(1) Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo fizične in pravne osebe s sedežem na
območju občine Lukovica in so vpisane v ustrezni register dejavnosti (v nadaljevanju:
nosilci dejavnosti).
(2) Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo tudi druge fizične in pravne osebe, ki
nimajo sedeža na območju občine Lukovica, pod pogojem, da se znamka uporablja samo
za blago, pridelano na območju občine Lukovica in izpolnjujejo pogoj iz prvega odstavka
tega člena.

7. člen
(1) O pravici pridobitve in uporabe znamke ter o pravicah in obveznostih uporabnikov znamke
odloča občinska uprava v upravnem postopku.
(2) Občina Lukovica enkrat letno objavi javni poziv za zbiranje vlog za pridobitev pravice do
uporabe znamke. Javni poziv mora vsebovati najmanj:
 predmet javnega poziva,
 pogoja iz 6. člena tega pravilnika za pridobitev pravice do uporabe znamke,
 vsebino prijave na javni poziv,
 rok za oddajo prijave na javni poziv,
 način prijave na javni poziv,
 informiranje o javnem pozivu,
 obveščanje o izidu javnega poziva.
(3) Občinska uprava vloge obravnava najkasneje v 30-ih dneh od poteka roka za oddajo vlog
na javni poziv. Direktor občinske uprave o pravici do uporabe izda sklep.
(4) Po pravnomočnosti sklepa o podelitvi pravice do uporabe znamke Občina Lukovica z
vlagateljem sklene pogodbo in uporabniku določi šifro uporabnika.
(5) Na pisni predlog Komisije za nadzor nad uporabo znamke (v nadaljevanju: KN) iz 16.
člena tega pravilnika občinska uprava odloča tudi o ukrepih in posledicah v primeru
kršitev.

8. člen
(1) Vloga je objavljena na spletni strani Občine Lukovica in je na voljo v tajništvu Občine.
(2) Vloga vsebuje:
 prijavni obrazec z naslednjimi podatki vlagatelja: ime in priimek oz. naziv, ime in
priimek zakonitega zastopnika, naslov, vrste blaga in storitev, za katero želi uporabljati
znamko z navedbo razreda in artikla, v primeru kmetijskih pridelkov in izdelkov tudi
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III.

navedbo načina kmetovanja (ekološko, integrirano, konvencionalno), datum, žig in
podpis zakonitega zastopnika,
zahtevana dokazila:
- kopija izpisa iz registra, iz katerega je razvidna dejavnost, za kmetijska
gospodarstva pa zadnji izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev,
- parafirani vzorec pogodbe.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV ZNAMKE

9. člen
(1) Uporabniki imajo naslednje pravice:
 uporaba znaka znamke,
 pridobitev nalepk znamke v dveh velikostih s strani nosilca znamke,
 uporaba znamke skladno s 5. členom tega pravilnika,
 sprememba veljavne pogodbe zaradi razširitve vrste blaga in storitev.
(2) Uporabniki znamke ne smejo prenesti pravice do uporabe na drugo osebo, blago ali
storitev, razen v primeru spremembe nosilca dejavnosti, za kar mora novi nosilec skleniti
novo pogodbo.

10. člen
(1) Uporabniki znamke se obvezujejo:
 da uporabljajo znak znamke na vidnem mestu,
 da za živila, ki jih tržijo, upoštevajo vso veljavno zakonodajo s področja varne hrane,
gostinstva in storitev,
 da na trgu blago in storitve označujejo v skladu s predpisi, ki urejajo splošno
označevanje predpakiranih živil in živil, ki niso predpakirana,
 da na etiketo poleg znamke vedno napišejo tudi dodeljeno šifro uporabnika,
 da oddajajo Letno poročilo o uporabi znamke,
 da vsaj enkrat letno z znamko sodelujejo pri promocijah, ki jih organizira in/ali na
katerih sodeluje Občina Lukovica oz. izvajajo promocijo znamke preko trženja blaga in
ali storitve na tržnicah in drugih dogodkih na ali izven območja občine, kar navedejo v
Letnem poročilu o uporabi znamke iz prejšnje alineje tega člena.
(2) Opravičljiv razlog neudeležbe uporabnika znamke vsaj enkrat letno pri promocijah je le v
primeru višje sile in na obrazloženo zahtevo uporabnika znamke.

11. člen
(1) Letno poročilo o uporabi znamke na predpisanem obrazcu je potrebno za preteklo leto
oddati do konca februarja tekočega leta.
(2) Veljavni obrazec Letnega poročila je objavljen na spletni strani Občine Lukovica oz. se ga
dobi v tajništvu Občine. Poročilo se posreduje preko elektronske pošte (skenogram), z
osebno dostavo v tajništvo Občine Lukovica ali s priporočeno pošto na naslov Občine
Lukovica.
(3) Obvezna vsebina Letnega poročila je:
 število prejetih nalepk,
 število porabljenih nalepk glede na označene artikle po posameznih vrstah blaga,
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v prvem letu postavitve označevalne table je uporabnik dolžan predložiti fotografijo v
dokaz, v naslednjih letih pa ustrezna dokazila v primeru nastalih sprememb,
poročilo o porabi znamke promocijskih vrečk,
kje in kdaj je uporabnik znamke sodeloval na prireditvi.

12. člen
(1) Pravica do uporabe znamke preneha:
 z dnem poteka ali prekinitve pogodbe,
 z odvzemom pravice do uporabe.

IV.

SKRBNIK IN NALOGE SKRBNIKA ZNAMKE

13. člen
(1) Skrbnik znamke je zaposleni občinske uprave, ki ga s sklepom imenuje direktor.
(2) Naloge skrbnika so:
 sprejemanje vlog in ravnanje v skladu z določbami tega pravilnika,
 vodenje seznama uporabnikov, kot je navedeno v 14. členu tega pravilnika,
 administrativna pomoč KN,
 vodenje zbirke dokumentarnega gradiva (vabila, zapisniki, vloge, sklepi, pogodbe,
letna poročila uporabnikov znamke, dopisi, zaznambe kršitev…).

14. člen
(1) Skrbnik znamke vodi seznam uporabnikov znamke v elektronski obliki, ki onemogoča
nepooblaščenim osebam dostop do podatkov in spreminjanje podatkov.
(2) Obvezni podatki tega seznama so:
 šifra uporabnika,
 osnovni podatki o uporabniku iz prijavnega obrazca,
 razredi, za katere uporablja znamko,
 način uporabe znamke glede na vsebino 5. člena tega pravilnika,
 datum in število prejetih nalepk,
 število porabljenih nalepk iz Letnega poročila,
 številka pogodbe in številka morebitnih sprememb pogodbe,
 datum začetka in prenehanja veljavnosti pogodbe,
 kršitve,
 morebitno predčasno prenehanje veljavnosti pogodbe.

V.

NADZOR IN NALOGE KOMISIJE ZA NADZOR NAD UPORABO ZNAMKE

15. člen
(1) Nadzor nad uporabo znamke izvaja KN, ki jo imenuje župan za dobo mandata
Občinskega sveta.
(2) KN sestavlja pet članov:
 2 člana iz odbora pristojnega za gospodarstvo,
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1 član odbora pristojnega za družbene in društvene dejavnosti,
1 član Komisije za kmetijstvo,
1 član lokalne kmetijske svetovalne službe.

(3) Skrbnik znamke ni član KN.

16. člen
(1) Člani KN na konstitutivni seji izmed sebe določijo predsednika KN.
(2) Predsednik KN mora sklicati vsaj eno redno sejo letno, na kateri se določi plan dela KN za
tekoče leto ter pripravi poročilo o delu preteklega leta.

17. člen
(1) Naloge KN so:
- nadzor nad izvajanjem tega pravilnika,
- nadzor nad pogodbami,
- pregled letnih poročil uporabnikov znamke.
(2) V primeru ugotovljenih kršitev s strani uporabnikov znamke se skliče izredna seja KN.

VI.

KRŠITVE NAD UPORABO ZNAMKE

18. člen
(1) Uporabniku, ki neupravičeno uporablja, razpolaga ali neupravičeno prenaša znamko, se s
sklepom izreče začasni ali trajni odvzem pravice do uporabe znamke.
(2) Nosilec znamke je upravičen do povračila celotne škode skladno z določili
odškodninskega prava v primeru ugotovljenih kršitev pogodbe ali pravilnika.

19. člen
(1) Začasni odvzem pravice do uporabe znamke je predvsem v naslednjih primerih:
 neizpolnjevanje pogojev, na osnovi katere mu je bila dodeljena pravica do uporabe
znamke (6. člen tega pravilnika),
 če uporablja znak za izdelke, ki niso bili potrjeni s strani nosilca znamke,
 neizpolnjevanje obveznosti 10. in 11. člena tega pravilnika,
 če prenese pravico do uporabe znamke na drugo osebo, blago ali storitev,
 neupoštevanje sklepov občinske uprave ali KN.
(2) Če uporabnik KN v roku treh mesecev predloži dokazila, da blago ali storitev zopet
izpolnjuje pogoje za uporabo znamke, uporabniku na podlagi pisnega predloga KN,
direktor občinske uprave s sklepom ponovno podeli pravico do uporabe znamke.

20. člen
(1) Na pisni predlog KN se uporabniku znamke lahko izreče trajni odvzem pravice do
uporabe znamke v naslednjih primerih:
 če uporabnik znamko kljub začasnemu odvzemu uporablja tudi naprej,
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če je bil uporabniku za isto blago ali storitev že trikrat izrečen ukrep začasnega
odvzema.

21. člen
(1) Po začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe znamke mora uporabnik umakniti
vse označbe znamke z izdelkom in prekiniti reklamiranje takoj oziroma najkasneje v roku
8 dni od prejema sklepa nosilca znamke.

VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice
do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 6/09, 9/13 in 4/16).
(2) Člani KN opravljajo funkcijo nadzora nad izvajanjem Pravilnika o pogojih podeljevanja
pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/09, 9/13 in 4/16) do konca mandata Občinskega sveta.
(3) Dosedanjim uporabnikom znamke se pravica do uporabe znamke z uveljavitvijo tega
pravilnika ne spreminja.

23. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 25/4/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan:
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. 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, 76/14 Odl.US: U-I-43/13-19, 14/15-ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Zakona o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ, Ur. list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17-Zkmet-1D, 79/17), Pravilnika o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št.
99/07), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana
občine Domžale za obdobje 1986-1990, oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996,
1999 in 2004 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04), Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 5/17), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
9/11, 15/14) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
12/11, 15/14)
je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel
naslednji
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SKLEP
O SPREJEMU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA PUSTOTNIK

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik v drugi
obravnavi, v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/5/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ,
Ur. list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17-Zkmet-1D, 79/17), Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega
gospodarstva Pustotnik (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 05/2017) ter 8. in 20. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 09/11, 15/14) je Občinski svet Občine Lukovica
na 25. redni seji, dne 18. 4. 2018 sprejel
ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA PUSTOTNIK

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)

S tem odlokom se, v skladu z 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), sprejme
občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik (v
nadaljevanju: OPPN) na kmetijskem zemljišču.

(2)

OPPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta
6/2017.

(3)

Za OPPN, skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, št.
35409-201/2017/2 z dne 20. 9. 2017, izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) ni potrebna.
2. člen
(vsebina in namen OPPN)

(1)

OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
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(2)

Tekstualni del vsebuje odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatke o
prostorski ureditvi in priloge po seznamu.

(3)
-

Grafični del vsebuje naslednje načrte:
izsek iz veljavnega planskega akta (ureditvena območja drugih naselij) s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju;
območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji ter prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine;
zazidalna situacija;
prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo;
prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom;
načrt parcelacije.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(območje OPPN)

(1)

Obstoječa kmetija Pustotnik se nahaja v naselju Javorje pri Blagovici in se ukvarja z rejo
puranov. Širitev kmetijskega gospodarstva je predvidena v njegovem severnem delu nad
obstoječim hlevom.

(2)

Območje širitve kmetijskega gospodarstva se načrtuje na delu zemljišč parc. št. 373/2 in
375 k.o. Šentožbolt (hlev) in na delu zemljišča parc. št. 370/1 k.o. Šentožbolt (gnojišče), ki so
po dejanski rabi gozd in trajni travnik, po namenski rabi prostora pa kmetijska zemljišča K2
(druga kmetijska zemljišča). Velikost obeh območij znaša cca 0,18 ha.
4. člen
(opis prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se načrtuje gradnja kmetijskih objektov, ki neposredno služijo kmetijski dejavnosti
(stavbe za rejo živali), in sicer gradnja hleva za purane kot prizidek k obstoječemu hlevu ter
gnojišča.
(2) Načrtovana objekta se bosta na omrežja gospodarske javne (in druge) infrastrukture in
grajenega javnega dobra priključevala preko obstoječih priključkov. Kakršnakoli dela, ki bi
bila potrebna na obstoječih priključkih za zagotavljanje zanesljive oskrbe, se urejajo na
podlagi tega odloka.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1)

Kmetija Pustotnik želi razširiti razvoj dejavnosti reje puranov s povečavo obstoječega
hleva. Ker gradnja novih objektov na obstoječih stavbnih zemljiščih kmetije ni možna, je
njihova gradnja načrtovana na kmetijskih zemljiščih, ki ležijo severno od obstoječe kmetije.
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(2)

Nov objekt hleva bo funkcionalno vezan na obstoječo kmetijo oz. obstoječi perutninski
hlev. Gnojišče je lokacijsko odmaknjeno od obstoječe kmetije oz. naselja. Dostop in dovoz do
gnojišča je iz obstoječe javne poti.

(3)

Obstoječa kmetija in širitev le-te se nahaja na severnem robu naselja, zato načrtovane
ureditve ne bodo imele negativnega vpliva na obstoječe podeželsko naselje.
6. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na dve funkcionalni enoti (območje A in območje B).
(2) Funkcionalna enota A je namenjena gradnji hleva za purane kot prizidek k obstoječemu
hlevu.
(3) Funkcionalna enota B je namenjena gradnji gnojišča.

IV. POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
7. člen
(gabariti objektov)
(1)

Hlev za purane:
- osnovni tlorisni gabarit hleva (prizidka) je 40,0 m × 13,0 m; tlorisni gabarit veznega
dela je širine 13,0 m in dolžine od 0,0 m do 5,0 m;
- višinski gabarit je pritličje (P) in mansarda (M), koto slemena je potrebno prilagoditi
slemenu obstoječega hleva.

(2)

Gnojišče:
- tlorisni gabarit je 18,0 m × 8,0 m;
- gnojišče mora biti izvedeno v skladu s področnimi predpisi, podporni zid oz. stene
okrog gnojišča so lahko max. višine 2,5 m.
8. člen
(arhitekturno oblikovanje)

(1) Hlev:
Streha hleva je dvokapnica s smerjo slemena v smeri daljše stranice, lahko je zaključena s
čopom. Streha hleva je istega naklona kot streha obstoječega hleva (cca 38). Za osvetlitev
mansarde je dovoljena izvedba svetlobnih odprtin ali strešnih oken. V slemenu je možna
izvedba zračnih odprtin. Strešna kritina je sive barve, enako kot na obstoječem hlevu.
Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v
streho – postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati
višine slemena hleva. Fasada mora biti fino ometana. Barva fasade mora biti iz spektra
svetlejših naravnih tonov.
(2) Gnojišče se izvede v masivni izvedbi.
9. člen
(oblikovanje okolice objektov)
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(1) Povozne površine se asfaltira ali izvede v utrjenem makadamu, ostale površine naj se
zatravijo.
(2) Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Le-ti so
lahko višine do 1,5 m. Za premoščanje večjih višinskih razlik je podporne zidove potrebno
izvesti v kaskadah.
(3) V primeru postavitve ograje naj le-ta upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna v
naselju.
(4) Na območju funkcionalne enote A je dovoljena postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih
objektov, in sicer: kmečka lopa, silos, skedenj, senik, kašča, koruznjak, pokrito skladišče za
lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke in napajalno korito.
(5) Pri urejanju okolice je potrebno zavarovati vegetacijo v neposredni bližini.
(6) Po končani gradnji je potrebno odstraniti provizorje in odvečni gradbeni material.
10. člen
(lega objektov in oblika funkcionalne celote)
(1) Lega objektov na zemljišču je določena z zakoličbeno točko in je razvidna iz grafičnega dela –
karta 4.7.
(2) Oblika funkcionalnih enot je določena z zakoličbenimi točkami in je razvidna iz grafičnega
dela – karta 4.7.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(promet)
(1) Prizidek hleva se navezuje na obstoječo kmetijo. Povozne površine za dostop in dovoz bodo
urejene na zahodni strani kot podaljšek povoznih površin obstoječega hleva. Obstoječa
kmetija se na južnem delu prometno navezuje na kategorizirano javno pot z oznako JP 735
411 Javorje - Gorenje.
(2) Dovoz do gnojišča se uredi iz obstoječe javne poti.
12. člen
(zasnova komunalne infrastrukture)
(1)

Vodovodno omrežje:
Prizidek hleva se priključuje na vodovodno omrežje iz obstoječega hleva, ki se napaja iz
obstoječega lastnega zajetja – vodohrana.

(2) Odvajanje odpadnih voda:
V času čiščenja hleva bodo nastajale odpadne vode, pomešane z gnojem, ki bodo odtekale v
obstoječo zaprto – neprepustno troprekatno greznico ob obstoječem hlevu.
V perutninskem hlevu ne bodo nastajale tehnološke vode in sanitarne odpadne vode.
93

(3) Odvajanje padavinskih voda:
Padavinske vode s strešin se preko peskolovov (usedalnikov) vodi v ponikovalnice. Površine
okoli objekta bodo vodotesno utrjene, z nameščenimi robniki, nagnjene proti odtokom.
Padavinska voda, ki odteka iz utrjenih površin ali z drugimi materiali pokritih površin in
vsebuje usedljive snovi, se mora zajeti in obdelati v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Elektroenergetsko omrežje:
Prizidek hleva se bo napajal z električno energijo iz obstoječe kabelske priključne merilne
omarice na obstoječem hlevu.
(5) Ogrevanje:
Prizidek hleva, enako kot obstoječi hlev, ne bo ogrevan.
(6) Zbiranje in odvoz odpadkov:
V perutninskem hlevu nastane tudi nekaj mešanih komunalnih odpadkov. Komunalni odpadki
se bodo zbirali v zabojnikih za odpadke. Prostor za odpadke je potrebno urediti ob objektu. V
času odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta dostopna vozilu za
odvoz na komunalno deponijo. Odpadke gnoja, pomešanega s steljo, se skladišči na
funkcionalni enoti B (gnojišče). Le-tega bo investitor delno porabil na lastnih kmetijskih
površinah, pretežno pa oddal kmetom. Eventuelne presežke gnoja mora investitor predelati
in poskrbeti za ustrezno oddajo, v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
IN OHRANJANJE NARAVE
13. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju ni območij varovanih kot kulturni spomenik, ni enot registrirane
kulturne dediščine in ni registriranih arheoloških najdišč.
(2) Ne glede na prejšnjo točko je, v skladu s splošnim varstvenim arheološkim režimom, ob vseh
posegih v zemeljske plasti najditelj (lastnik zemljišča, investitor, odgovorni vodja del, ipd.)
dolžan ob eventuelnem odkritju arheološke ostaline najdbo zavarovati nepoškodovano na
mestu odkritja in o njej takoj obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije. Pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenje pa mora omogočiti
dostop do zemljišča za izvajanje zemeljskih del in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi.
(3) Za posege v prostor ni
kulturnovarstvenega soglasja.

potrebno

pridobivati

kulturnovarstvenih

pogojev

in

14. člen
(ohranjanje naravne dediščine)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot in območij pomembnih za
ohranjanje biotskih raznovrstnosti, zato ukrepi za zavarovanje naravnih vrednot niso potrebni.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
15. člen
(varstvo okolja in naravnih virov)
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Pri načrtovanju, gradnji in uporabi objektov je potrebno upoštevati vse predpise in ukrepe
za zmanjšanje vplivov na okolje. Le-ti obsegajo varstvo voda, tal, zraka in varstvo pred
hrupom.
(2) Varstvo voda:
V neposredni bližini obravnavane lokacije ni nobenega vodotoka. Najbližji vodotok je
Javorščica, ki je od obravnavanega območja oddaljen približno 170 m.
Po podatkih Atlasa okolja obravnavani območji širitve kmetije ne posegata na vodna,
priobalna, poplavno ogrožena ali vodovarstvena območja.
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti usklajeno z Zakonom
o vodah in s predpisi o varstvu okolja. Način odvajanja teh voda je opredeljen v
drugem in tretjem odstavku 12. člena tega odloka.
(1)

(3) Varstvo tal:
Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za
začasne prometne in gradbene poti ter deponije se uporabljajo izključno površine
znotraj območja OPPN. Za deponijo humusa pa se lahko uporabi zemljišče
neposredno ob območju OPPN.
Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično
brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti
emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh
površin je treba preprečiti odtekanje vod na kmetijske in gozdne površine.
Humus se ob začetku gradbenih del odstrani in deponira na način, ki ohranja
njegovo rodovitnost oziroma tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in
mešanja z manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
Izkopni materiali se uporabijo na parcelah za gradnjo kot materiali za zasipavanje
objektov in izravnavo različnih nivojev terena z brežinami.
(4) Varstvo zraka:
Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje
prašenja z območja gradbišča in dovoznih poti.

(5) Varstvo pred hrupom:
Obravnavano območje bo po izgradnji stavb sodilo v območje IV. stopnje varstva pred
hrupom.
V času gradenj na območju je potrebno predvideti vse ukrepe, da bo obremenitev okolja s
hrupom čim manjša. Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbenimi
stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Hrupna
gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane
tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala
ne bo presegala mejnih vrednosti.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
16. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju gradenj je potrebno na območju OPPN upoštevati predpise glede
protipotresne varnosti in splošno uveljavljenih strokovnih standardov za varno gradnjo.
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(2) Objekti morajo biti dimenzionirani in projektirani glede na stopnjo potresne ogroženosti. Po
karti potresne nevarnosti se predvidena prostorska ureditev nahaja na območju s projektnim
pospeškom tal [g] 0,200.
(3) Na podlagi podatkov Atlasa okolja in Prikaza stanja prostora območje OPPN ne leži na
območju ogroženosti zaradi poplav in visoke podtalnice.
(4) Obravnavano območje se nahaja na pogojno stabilnih zemljiščih, kjer so potrebni običajni
zaščitni ukrepi erozije, zato je potrebno:
- pred posegom predhodno izdelati geomehansko poročilo;
- na podlagi geoloških raziskav določiti način temeljenja;
- izvajati zaledne drenaže;
- nadzorovano odvajati meteorne vode iz območja,
- za poseg v prostor je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca za področje
voda.
(5) V objektih ni predvideno skladiščenje nevarnih snovi, zato ne obstaja nevarnost za razlitje leteh.
17. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) V območju OPPN in okolici ni dejavnosti, objektov in ureditev, ki bi predstavljali požarno
ogroženost okolja.
(2) V območju OPPN ni predvidena uporaba požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, ki
predstavljajo tveganja za nastanek požara. Odmiki od sosednjih zemljišč sosednjih objektov
in gozda preprečujejo možnost širjenja požara ter požarna tveganja zaradi požarne
ogroženosti naravnega okolja.
(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od
meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte.
(4) Zagotoviti je potrebno zadostne količine požarne vode. Investitor ima svoj vodni vir, za
katerega ima pridobljeno vodno soglasje. V bližini se ne nahaja javno vodovodno omrežje s
hidrantnim omrežjem, kakor tudi ne površinske vode. Pri pripravi projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja je potrebno opredeliti način zagotovitve virov vode za gašenje (npr.
požarni bazen).
(5) Pri načrtovanju notranje ureditve kmetije je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi,
živali in premoženja.
(6) Manipulacijske površine ob objektih morajo omogočati dovoz gasilnim avtomobilom in
zagotavljati delovne površine za intervencijska vozila.
(7) Za objekte, ki so določeni s predpisom o študiji požarne varnosti, je treba izdelati Študijo
požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje
predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »Zasnova požarne varnosti«. Študija
oz. zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
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IX. ETAPNOST IZVEDBE OPPN
18. člen
(etapnost izvedbe)
(1)

(2)

Gradnja prizidka hleva za purane se lahko izvaja v eni ali dveh fazah.
Konkretizacija faze se opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Gnojišče mora biti izvedeno sočasno z gradnjo prve faze prizidka hleva.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
19. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri določanju višinske kote slemena prizidka hleva so dovoljene tolerance do ± 0,50 m.
(2) Dovoljena so odstopanja od določenih tlorisnih gabaritov objektov do + 1,0 m, medtem ko
omejitve v smislu zmanjšanja gabaritov ni.
(3) Dovoljena so odstopanja pri ureditvi okolice (utrjene površine, zelenice, itd.), ki so prikazana
na grafičnih kartah.
(4) Znotraj območja in zunaj območja so dopustna odstopanja od podatkov, prikazanih v
grafičnem delu, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov.
(5) Pri zakoličenju objektov in funkcionalnih enot so dovoljena odstopanja do ±1,0 m.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OPPN
20. člen
V prostorskem aktu, ki določa namensko rabo prostora, se navedeno območje opredeli z
namensko rabo IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo.
XII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
(vpogled v OPPN)
(1) OPPN je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Lukovica.
(2) Odlok je dostopen tudi na spletni strani Občine Lukovica.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
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23. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 25/5/2018
Datum: 18.4.2018

ŽUPAN:
Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o občinskem glasilu
Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/11) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11 in 14/15) je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018
sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU GLEDE IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA GLASILA ROKOVNJAČ ZA
NAMEN IZVEDBE REFERENDUMSKIH OPRAVIL V LETU 2018
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s predloženo vsebino pravil izrabe
časopisnega prostora glasila Rokovnjač za namen izvedbe referendumskih opravil
v letu 2018.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/6/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o občinskem glasilu
Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/11), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11, 15/14) ter sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 18.4.2018, se
določajo naslednja
PRAVILA
IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ ZA NAMEN
IZVEDBE ZAKONODAJNIH REFERENDUMOV
V LETU 2018
1.
Navedena vsebina pravil izrabe oglasnega prostora občinskega glasila Rokovnjač se določa za
namen izvedbe razpisanih zakonodajnih referendumov izvedenih v letu 2018.
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2.
V občinskem glasilu je na podlagi 14. člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/11), za politične stranke in liste, ki so registrirane v občini, za brezplačno
obveščanje javnosti o svojem delovanju, v vsaki številki na razpolago 1/4 strani brezplačno, ki se
v času izvedbe referendumskih opravil nameni za obravnavo predstavitve mnenj političnih strank
in list zastopanih v občinskem svetu Občine Lukovica kot uradnih organizatorjev volilne ali
referendumske kampanje, za namen izvedbe zakonodajnih referendumov v letu 2018.
Predlagatelj, ki preseže 1/4 brezplačnega prostora, presežek plača po veljavnem ceniku glasila.
3.
Prenašanje brezplačnega oglasnega prostora na druge predlagatelje ni možno. Prav tako se v
primeru skupne objave predlagateljev, brezplačen prostor, glede na število predlagateljev, ne
podvaja, v primeru, da je predlagatelj predhodno že porabil ¼ brezplačnega oglasnega prostora v
predmetni zadevi.
4.
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.
5.
Uredniški odbor lahko pred objavo mnenj posameznih predlagateljev opravi žreb, ki se izvede v
primeru večjega števila predlagateljev, drugače pa se upošteva vrstni red prispelih predlog.
Uredniški odbor glasila si pridružuje pravico, da vrstni red objav delno spremeni zaradi smiselne
zapolnitve prostora in izgleda glasila.
6.
Skladno z navedenimi pravili bodo objavljeni tisti predlogi, ki bodo pravočasno posredovani na
elektronski naslov uredništva glasila Rokovnjač: rokovnjac@lukovica.si ali dostavljeni po pošti na
naslov: Glasilo Rokovnjač, Stari trg 1, 1225 Lukovica) ter nabiralnik glasila na naslovu Stari trg 1,
Lukovica, do roka za oddajo prispevkov, ki je vezan na izid posamezne številke.

7.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač potrdi
Občinski svet Občine Lukovica.
8.
Z dnem objave teh pravil prenehajo veljati Pravila za izrabo časopisnega prostora z dne 30. 8.
2017 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/17).
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Občinsko glasilo Rokovnjač

Odgovorni urednik:
Leon ANDREJKA, l. r.
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Datum: 18.4.2018
Štev.: 25/6/2018

Na podlagi Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17), Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/11) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 14/15) je
Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA K PRAVILOM IZRABE
ČASOPISNEGA PROSTORA GLASILA ROKOVNJAČ ZA NAMEN IZVEDBE PREDČASNIH
VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s predloženo vsebino pravil izrabe
časopisnega prostora glasila Rokovnjač za namen izvedbe predčasnih volitev v
Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/7/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
54/07 – odl. US in 23/17), Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 1/11), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 18. 4. 2018, se določajo naslednja
PRAVILA
IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ ZA NAMEN
IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2018
1.
Navedena vsebina pravil izrabe oglasnega prostora občinskega glasila Rokovnjač se določa za
namen izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018.
2.
V občinskem glasilu je na podlagi 14. člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/11), za politične stranke in liste, ki so registrirane v občini, za brezplačno
obveščanje javnosti o svojem delovanju, v vsaki številki na razpolago 1/4 strani brezplačno, ki se
v času izvedbe volilnih opravil nameni za obravnavo predstavitve mnenj političnih strank in list
zastopanih v občinskem svetu Občine Lukovica, kot uradnih organizatorjev volilne kampanje, za
namen izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018.
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Predlagatelj, ki preseže 1/4 brezplačnega prostora, presežek plača po veljavnem ceniku glasila.
3.
Prenašanje brezplačnega oglasnega prostora na druge predlagatelje ni možno. Prav tako se v
primeru skupne objave predlagateljev, brezplačen prostor, glede na število predlagateljev, ne
podvaja, v primeru, da je predlagatelj predhodno že porabil ¼ brezplačnega oglasnega prostora v
predmetni zadevi.
4.
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.
5.
Uredniški odbor lahko pred objavo mnenj posameznih predlagateljev opravi žreb, ki se izvede v
primeru večjega števila predlagateljev, drugače pa se upošteva vrstni red prispelih predlog.
Uredniški odbor glasila si pridružuje pravico, da vrstni red objav delno spremeni zaradi smiselne
zapolnitve prostora in izgleda glasila.
6.
Skladno z navedenimi pravili bodo objavljeni tisti predlogi, ki bodo pravočasno posredovani na
elektronski naslov uredništva glasila Rokovnjač: rokovnjac@lukovica.si ali dostavljeni po pošti na
naslov: Glasilo Rokovnjač, Stari trg 1, 1225 Lukovica) ter nabiralnik glasila na naslovu Stari trg 1,
Lukovica, do roka za oddajo prispevkov, ki je vezan na izid posamezne številke.
7.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač potrdi
Občinski svet Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Občinsko glasilo Rokovnjač
Datum: 18.4.208
Štev.: 25/7/2018

Odgovorni urednik:
Leon ANDREJKA, l. r.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10,
110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15
- ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819 in
13/18), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), Odloka o
proračunu Občine Lukovica za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 7/17 in 13/17),
je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
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SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica ni sprejel Zaključnega računa proračuna Občine
Lukovica za leto 2017.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/8/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1) (Ur. list RS, št. 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) in Statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji
dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Lukovica za leto 2018, skladno z določili 27. člena ZSPDSLS1.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/9/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Priloga: Tabela
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V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/18), Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) in 16. členom Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednjo

DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2018
1. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 - dopolnitev
1. 3 Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
1. 3. 1. Zemljišče s stavbo

Lokacija
Zap (parc. št.
št. )

1.

6/6
6/5
6/4

katastrska Površina
občina
v (m2)
Dejanska raba
1928 Češnjice

Etažni del 2
stavbe št. 82,
zemljišče z
garažo,
funkcionalno
zemljišče;

Predvidena raba Namenska raba

Stanovanjske
površine

Orientacijska
vrednost v € Utemeljenost

stavbna
zemljišča

35.000,00

Opomba

Prodaja objekta
»Stara šola
Češnjice«, s
pripadajočimi
zemljišči.

OBRAZLOŽITEV:
Objekt »Stara šola Češnjice« - ponovna objava prodaje nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. Navedena vrednost kupnine predstavlja ocenjeno
vrednost nepremičnine.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine mora obravnavati in ga sprejeti občinski svet skladno z zahtevami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih (ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica se lahko dopolni, ker je bil postopek začet že pred uveljavitvijo spremembe
zakona oziroma gre za uskladitev z veljavnim finančnim planom.
ZSPDSLS-1 se uporablja za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDSLS-1 velja tudi za vse
upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in
7. poglavja zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim
zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom
urejeno drugače.
ŽUPAN
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), VI. poglavja Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92
– odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US), 218. Člena, 218.a člena, 218.b člena,
218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13), 59. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. list RS, št. 80/16,
33/17, 59/17, 71/17 - ZIPRS1819) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018
sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V
OBČINI LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Lukovica v prvi obravnavi, vključno s podano pripombo, da se
med dejavnosti pod točko E navedejo še prostovoljna gasilska društva ter ga
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/10/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 13/18) in
20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet
Občine Lukovica na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o turistični taksi v prvi obravnavi in
ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/11/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 25. redni seji dne
18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Letni program športa Občine Lukovica za
leto 2018 v predloženem besedilu.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/12/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 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 in 5/14) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 25. redni seji
dne, 18.4.2018 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2018
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2018 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
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1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok s programi:
- zlati sonček,
- ciciban planinec (planinska šola) in taborništvo
- drugi 60 urni programi
V te programe so vključeni otroci do 6. leta starosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- zlati sonček
- program Krpan
- drugi 80-urni programi
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 2018 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:
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Vsebine športnih programov

Sredstva

Programi športnih društev
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

350,00 EUR

Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok

5.500,00 EUR

Interesna športna vzgoja mladine

1.300,00 EUR

Usmerjeni v kakovostni šport šoloobvezni

7.000,00 EUR

Usmerjeni v kakovostni šport mladina

4.000,00 EUR

Športna rekreacija odrasli

6.950,00 EUR

Kakovostni šport odrasli

4.000,00 EUR

Vrhunski šport – svetovni razred

4.000,00 EUR

Razvojno strokovne naloge v društvu (materialni stroški, prireditve)

6.900,00 EUR

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 263 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 229 učencev in učenk. Propagandno gradivo
financira Zavod za šport RS Planica.
10 urni plavalni tečaj v 1. razredu za 79 učencev in učenk sofinancira
Občina Lukovica.
- Program »Krpan« od 4. do 6. razreda devetletke
Program se v šolskem letu 2017/18 ne izvaja.
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka
Kersnika v 5 športnih panogah, v program je vključenih 135 učencev in
učenk
- 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
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Za vsebine iz te točke se v letu 2018 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

4.818,00

- program »Zlati sonček«

948,00

- program Krpan

0,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

2.600,00

- športna tekmovanja – osnovni nivo

800,00

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

260,00

- priznanja v šolskem športu

210,00

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
Štev.: 25/12/2018
Datum: 18.4.2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 20. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica
na 25. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel naslednji
SKLEP
O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN DOMŽALE, LUKOVICA, MENGEŠ,
MORAVČE IN TRZIN
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

109

2. Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine
ustanoviteljice.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 25/13/2018
Datum: 18. 4. 2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 20. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 5/14), je Občinski svet Občine
Lukovica na svoji 25. redni seji dne 18.4.2018 sprejel
SKLEP
O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN DOMŽALE, LUKOVICA, MENGEŠ,
MORAVČE IN TRZIN

1. člen
S tem sklepom Občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin ustanavljajo skupni organ
zaradi zagotavljanja javnih služb in uresničevanja ustanoviteljskih pravic v skupnih javnih
zavodih, in sicer:
- v Glasbeni šoli Domžale,
- v Knjižnici Domžale,
- v Zdravstvenem domu Domžale,
- v Osnovni šoli Roje.
2. člen
Skupni organ sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
Sedež skupnega organa je v Domžalah, Ljubljanska 69.
Skupni organ predstavlja župan sedežne občine.
3. člen
Naloge skupnega organa:
- izvršuje ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic do javnih zavodov iz 1. člena tega
sklepa v skladu z aktom o ustanovitvi posameznega javnega zavoda v imenu in za račun
občin ustanoviteljic,
- usklajuje odločitve v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki sodijo v pristojnost občinskih
svetov ter jih izvajajo javni zavodi iz 1. člena,
- druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javnih služb v
zavodih iz 1. člena.
4. člen
Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega
organa, zagotavlja sedežna občina.
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5. člen
Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih zaradi obravnave določenega vprašanja po potrebi skliče
župan/ja občine Domžale.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.
6. člen
Za sprejem odločitve skupnega organa je potrebno soglasje najmanj 3 občin, katerih skupno
število prebivalcev presega polovico vseh prebivalcev vseh občin ustanoviteljic po ključu iz 7.
člena.
7. člen
Sredstva za delo skupnega organa zagotavljajo občine ustanoviteljice po ključu števila
prebivalcev posamezne občine.
V skladu z navedenim ključem posamezna občina zagotavlja sredstva, kot sledi:
- Občina Domžale
- Občina Lukovica
- Občina Mengeš
- Občina Moravče
- Občina Trzin

60,98 %
10,00 %
13,66 %
8,97 %
6,38 %
8. člen

Med sredstva za delo skupnega organa sodijo:
- stroški pisarniškega materiala,
- stroški strokovnega sodelavca – delavca uprave.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
10. člen
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 25/13/2018
Datum: 18.4.2018

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. Uv 10/2017-67 z dne 14.3.2018 v zvezi z odločbo
Ustavnega sodišča opr. št. U-I-191/17-25 z dne 25.1.2018 (Ur. list RS, št. 6/2018), 30. in 33.
člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno
besedilo) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), izdaja župan
Občine Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO PONOVNEGA GLASOVANJA NA
ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN
GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER

1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času referendumske kampanje za
namen izvedbe ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah v
času referendumske kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev referendumske
kampanje (v nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov s propagandno vsebino na temo zakonodajnega referenduma 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:
PREVOJE PRI ŠENTVIDU – v bližini telefonske govorilnice,
BLAGOVICA – pri avtobusni postaji,
TROJANE – pri objektu Krajevne skupnosti (poleg trgovine).
3. člen
Organizatorji referendumske kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge,
ki jo najkasneje do 4. 5. 2018, do 10. ure posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1,
1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – ZAKONODAJNI REFERENDUM«.
Poseben obrazec vloge za ta namen ni predviden.
Vloga se lahko posreduje tudi na el. naslov: info@lukovica.si.
Vse že prispele vloge bodo upoštevane glede na vrstni red prejema.
Vloga organizatorja referendumske kampanje mora obvezno vsebovati:
- naziv vlagatelja, uradni naslov in identifikacijsko številko,
112

-

-

ime in priimek oz. naziv organizatorja referendumske kampanje ter ime
pooblaščenega organizatorja, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno in
telefonsko številko,
oznako oglaševanja: plakatno mesto, oz. oglasni panoja ali oboje.

V primeru nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru, da dopolnitev vloge ne bo
pravočasna, se vloga kot nepopolna zavrne.
4. člen
O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru
večjega števila vlog različnih organizatorjev referendumske kampanje, se lahko izvede 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 referendumske
kampanje, pod pogoji, ki bodo naknadno objavljeni 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.
V primeru, da bo zagotovljenega več oglasnega prostora kot je vlog s strani organizatorjev,
lahko občinska uprava poveča število plakatnih mest, ki pripadajo posameznemu organizatorju
referendumske kampanje, upoštevaje enako obravnavo vseh vlagateljev.
6. člen
Odstranjevanje, uničevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov (ki so pravilno nameščeni), 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 tlakovane
javne površine po naseljih občine (z izjemo voznih in parkirnih površin ter pločnikov), postaviti
svoja stojala (do višine 1,5 m in največ 2 panoja na lokacijo), 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 in želenih lokacij. Določitev mesta postavitve stojal, oz.
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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.
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 občinska uprava Občine Lukovica o tem obvestila pristojen inšpekcijski
organ.
9. člen
Organizatorji so dolžni po izvedbi referenduma plakate odstraniti najkasneje v treh delovnih dneh
in omogočiti uporabo prostora organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve v Državni
zbor Republike Slovenije. 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 izključno 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
DRI oziroma DARS.
11. člen
V času referendumskega 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).
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13. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica

ŽUPAN

Matej Kotnik, l.r.

Štev.: 909-0001/2018-8
Datum: 19. 4. 2018

Na podlagi Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
54/07 – odl. US in 23/17), Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu
predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 25/2018) in Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), 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 v letu 2018, ki bodo potekale v
nedeljo, 3. 6. 2018.
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah v
času volilne kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev uradne volilne kampanje (v
nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov s propagandno vsebino na temo predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije v letu 2018, 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 in 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 Krajevne skupnosti (poleg trgovine).
ZLATO POLJE – pri športnem igrišču.
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3. člen
Uradni organizatorji pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo najkasneje do
21. 5. 2018, do 10. ure posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica, z
oznako »PLAKATIRANJE – IZVEDBA PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE V LETU 2018«.
Poseben obrazec vloge za ta namen ni predviden.
Vloga se lahko posreduje tudi na el. naslov: info@lukovica.si.
Vse že prispele vloge bodo upoštevane glede na vrstni red prejema.
Vloga organizatorja volilne kampanje mora obvezno vsebovati:
- naziv vlagatelja, uradni naslov in identifikacijsko številko,
- ime in priimek oz. naziv organizatorja kampanje ter ime pooblaščenega
organizatorja, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno in telefonsko številko,
- oznako oglaševanja: plakatno mesto, oz. oglasni panoja ali oboje.
V primeru nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru, da dopolnitev vloge ne bo
pravočasna, se vloga kot nepopolna zavrne.
4. člen
O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru
večjega števila vlog različnih organizatorjev volilne kampanje, se lahko izvede 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, ki bodo naknadno objavljeni 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.
V primeru, da bo zagotovljenega več oglasnega prostora kot je vlog s strani organizatorjev,
lahko občinska uprava poveča število plakatnih mest, ki pripadajo posameznemu organizatorju
volilne kampanje, upoštevaje enako obravnavo vseh vlagateljev.
6. člen
Odstranjevanje, uničevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov (ki so pravilno nameščeni), je
drugim organizatorjem prepovedano. V primeru ponavljajočih se kršitev, bo pristojna oseba
občinske uprave Občine Lukovica o kršiteljih in kršitvah obvestila pristojen inšpekcijski organ.
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7. člen
Organizatorji volilne kampanje smejo na javnih površinah, ki predstavljajo tlakovane javne
površine po naseljih občine (z izjemo voznih in parkirnih površin ter pločnikov), postaviti svoja
stojala (do višine 1,5 m in največ 2 panoja na lokacijo), 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 in želenih lokacij. 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.
Za pravilno izvedbo plakatiranja in postavitve stojal oz. prenosnih panojev v občini Lukovica,
skrbijo organizatorji 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 občinska uprava Občine Lukovica o tem obvestila pristojen inšpekcijski
organ.
9. člen
Organizatorji so dolžni po izvedbi volitev plakate odstraniti najkasneje v treh delovnih dneh. 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 izključno 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.
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Nameščanje plakatov in panojev na območju državnih cest je dovoljeno le s pisnim soglasjem
DRI oziroma 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
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica

ŽUPAN

Matej Kotnik, l.r.
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Datum: 19. 4. 2018
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