URADNI VESTNIK

OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 29. 11. 2005, ŠT. 9, LETO V
CENA 1070,00 SIT
Na podlagi 80. a člena do 80. h člena Zakona o javnih financah ( Ur. list RS, št 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02 ), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin ( Ur. list RS, št. 123/03 ) ter 16.člena statuta Občine Lukovica ( Ur. v. Občine Lukovica, št.
1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na korespondenčni seji, dne 24.11.2005,sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SOGLASJA ZA PRODAJO DELNIC BANKE DOMŽALE, KI JIH IMA V LASTI OBČINA
LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se delnice Banke Domžale, d.d. prodajo po ceni
94.875.000,00 SIT za celoten paket delnic.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Datum: 24. 11. 2005
Na podlagi 23., 31. in 73. člena Zakona o urejanju prostora ( Ur. list RS, št 110/02, 8/03 ), Programa
priprave zazidalnega načrta L10 Lukovica – sever ( Ur. v.Občine Lukovica, št. 12/02) ter 7. in 16. člena
statuta Občine Lukovica ( Ur. v. Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 22. seji,
dne 28.11.2005, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU DOPOLNJENEGA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA L10 LUKOVICA SEVER
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme spremembo stališča do pripombe uprave Občine
Lukovica pod zaporedno številko 2a iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga
odloka o lokacijskem načrtu območja L10 Lukovica sever v predloženem besedilu
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o lokacijskem načrtu območja L10 Lukovica
sever v predloženem besedilu.
3. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
območja L10 Lukovica sever v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.:3/22/05
Datum: 28. 11. 2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 23., 27., 73., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/02 in 08/03 –
popravek), 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) in Programa priprave
zazidalnega načrta območje L10 Lukovica sever (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/02) je Občinski svet Občine
Lukovica na 22. seji, dne 28.11.2005 sprejel
ODLOK
O LOKACIJSKEM NAČRTU BMOČJA L10 LUKOVICA SEVER
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se ureja območje L10 Lukovica sever. Določajo se meje, namen s pogoji za izrabo območja,
merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja ter omrežja zvez in etapnost izvedbe posegov (ureditve in gradnje). Lokacijski načrt je na podlagi
programa priprave in pogojev (smernic) nosilcev urejanja prostora izdelal Atelje Arkus d.o.o., Perovo 26, Kamnik
pod številko projekta 4/2004 v decembru 2003 in januarju 2004 in ga na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v marcu 2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
1. Splošni del
2. Tekstualni del
- povzetek za javnost
- izvleček iz strateškega planskega akta
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- strokovne podlage
- pogoje (smernice) in mnenja nosilcev urejanja prostora
- spis postopka
- odlok
3. Grafični del
II.

MEJA OBMOČJA
3. člen

Meja območja lokacijskega načrta je skladna z določili Sprememb in dopolnitev 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 1999. Območje
lokacijskega načrta L10 Lukovica – sever se nahaja severno od naselbinskega jedra Lukovica, na jugu in vzhodu
je omejeno z obstoječimi stavbnimi zemljišči, na zahodu z najboljšimi kmetijskimi zemljišči in na severu z
gozdnatim robom. Območje obsega zemljišča parcelnih številk: 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11,
116/12 in 116/13, vse k.o. Lukovica.
Površina območja je 0,90 ha.
Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
III.

FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen

Obravnavano območje je skladno urbanistični zasnovi Lukovica in sprejeti programski zasnovi namenjeno
stanovanjskim dejavnostim, individualni stanovanjski gradnji eno in dvostanovanjskih stavb.
5. člen
Območje se v skladu z mikroorganizacijo ureja na sledečih konceptualnih izhodiščih:
-

razvoj naselja Lukovica temelji na usklajeni organizaciji in izrabi prostora;
ohranjati naravne kvalitete prostora, načrtovati poselitev tako, da se v optimalni meri upošteva potrebo po
sobivanju z obstoječim ekosistemom ter v ta namen ohranjati obstoječi gozdni rob;
poselitev načrtovati kot logično nadaljevanje berljivega vzorca že realizirane stavbne strukture;
zagotoviti sistem prometne infrastrukture v smislu racionalne organizacije prometnih površin;
zagotoviti zadostne infrastrukturne oskrbe območja v smislu kvalitetne energetske in ostale komunalne
oskrbe.
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IV.

POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV TER
DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
6. člen

Stanovanjsko območje sestavljajo tri funkcionalne celote, ki so medsebojno povezane s prometno, energetsko in
ostalo komunalno infrastrukturo.
1.

Funkcionalna celota FC S1
Funkcionalna celota FC S1 se nahaja na vedutno izpostavljeni legi, na zahodnem delu območja,
ob novonačrtovani dostopni poti. Celoto sestavlja pet funkcionalnih enot (gradbenih parcel), na
katerih se določa izgradnja petih stanovanjskih stavb.
Vertikalni gabariti stavb so K + P + M.
Stavbe v funkcionalni enoti Fe S1/1, Fe S1/2 in Fe S1/3 so tlorisnih dimenzij 10,0 m × 8,0 m z
možnostjo izvedbe aneksov na vzhodu max. dimenzij 5,0 m × 6,0 m. Stavbi na funkcionalni enoti
Fe S1/4 in Fe S1/5 sta tlorisnih dimenzij 11,5 m × 8,0 m z možnostjo izvedbe aneksov na zahodu
max. dimenzij 4,5 m × 6,0 m.

2.

Funkcionalna celota FC S2
Funkcionalna celota FC S2 se nahaja v osrednjem delu območja ob novonačrtovani dostopni
poti. Celoto sestavljajo štiri funkcionalne enote (gradbene parcele), na katerih se določa
izgradnja štirih stanovanjskih stavb. Stavba v Fe S2/1 se lahko napaja tudi iz javne poti JP
735900.
Vertikalni gabariti stavb so K + P + M.
Stavbe v funkcionalni enoti Fe S2/2, Fe S2/3 in Fe S2/4 so tlorisnih dimenzij 13,0 m × 8,0 m z
možnostjo izvedbe aneksov na zahodu max. dimenzij 2,5 m × 6,0 m. Stavba na funkcionalni
enoti Fe S2/1 je tlorisnih dimenzij 15,0 × 8,0 m z možnostjo izvedbe aneksa na zahodu max.
dimenzij 5,0 m × 6,0 m.

3.

Funkcionalna celota FC S3
Funkcionalna celota FC S3 se nahaja na najnižjem delu, na vzhodnem delu območja. Celoto
sestavljajo tri funkcionalne enote (gradbene parcele), na katerih se določa izgradnja treh
stanovanjskih stavb. Dostop do funkcionalnih enot je iz obstoječe dostopne poti (Fe I2/1).
Vertikalni gabariti stavb so K + P + M.
Stavbi v funkcionalni enoti Fe S3/1 in Fe S3/3 sta tlorisnih dimenzij 13,0 m × 8,0 m z možnostjo
izvedbe aneksov na zahodu max. dimenzij 4,5 m × 6,0 m. Stavba na funkcionalni enoti Fe S3/2
je tlorisnih dimenzij 13,0 m × 8,0 m z možnostjo izvedbe aneksa na zahodu max. dimenzij 2,5 m
× 6,0 m.

Oblikovanje stavb v vseh funkcionalnih celotah je enotno.
Strehe stavb so simetrične dvokapnice s smerjo slemena S – J razen stavb v Fe S1/1, Fe S1/2 in Fe S1/3, kjer je
smer slemena V – Z. Naklon streh je dovoljen v razponu od 35 - 40. Strešna kritina je rdeče (rjave) barve.
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, ki morajo imeti iste naklone kot osnovna streha. Sončni zbiralniki na
strehi ne smejo biti postavljeni pravokotno na strešino. Strehe nad prizidki (aneksi) so dvokapnice s slemenom
pravokotno na sleme osnovne stavbe, razen pri stavbah v Fe S1/1, Fe S1/2 in Fe S1/3, kjer imajo prizidki (aneksi)
smer slemena v isti smeri kot osnovna stavba oziroma ima stavba lahko ravno streho.
Arhitektonsko oblikovanje stavb mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Napušči ne smejo tvoriti masivne
elemente, balkonske ograje pa naj imajo praviloma vertikalno položene deske. Enotno morajo biti oblikovane
fasade (omet, steklo, les). Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno. Dovoljena je gradnja in postavitev
pomožnih objektov za lastne potrebe na gradbenih parcelah, ki morajo biti izvedene skladno z oblikovanjem in
materiali osnovne stavbe.
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V.

POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
7. člen
(prometna ureditev)

Obravnavano območje se prometno navezuje na obstoječo javno pot JP 735900 in na obstoječo dostopno pot na
skrajnem vzhodnem delu območja.
Obstoječo asfaltno cesto (JP 735900) je potrebno rekonstruirati v dolžini cca. 185 m od križišča Šolske poti in
Kersnikove ulice na Z strani, t.j. od P1 do P8 + 10,0 m. Širina rekonstruirane ceste je 5,0 m z enostranskim
hodnikom za pešce širine 1,20 m na S strani. Za potrebe novih objektov pa se določa nova dostopna cesta »A« v
dolžini cca. 105 m, s širino 4,5 m, ki ima na koncu obračališče.
Obstoječa makadamska pot za dva obstoječa stanovanjska objekta in 3 nove stanovanjske objekte (v FCS3) se
preuredi v novo dostopno asfaltirano cesto »B« le v dolžini cca 105,0 m, s širino 4,5 m. Vsa rekonstruirana in nova
vozišča se zaključijo z obojestranskimi dvignjenimi betonskimi robniki. Na uvozih so predvideni uvozno-izvozni
radiji, na uvozih k stanovanjskim objektom pa se izdelajo pogreznjeni robniki. Hodnik za pešce ob obstoječi
rekonstruirani cesti se na notranji strani zaključi z granitnimi kockami v nizu.
Niveleta obstoječe rekonstruirane ceste se bistveno ne spreminja. Niveleti cest A in B se delno prilagajata terenu,
delno pa vkopljeta. Prečni profili vseh cest bodo enostranski v smeri odvodnjavanja vozišč ob robnikih.
Dovozne poti in manipulativne površine stavb morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane,
tlakovane) ter odvodnjavane.
Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Lastniki novih gradbenih parcel so dolžni vzdolž svoje parcele ob dostopni poti in ob vzhodnem robu gradbenih
parcel v FC S2 zagotoviti 1,5 m širok koridor z omejeno lastninsko pravico zaradi obnove ali izgradnje objektov in
omrežij komunalne in energetske infrastrukture.
8. člen
(zunanje ureditve)
V okviru gradbene parcele je potrebno zagotoviti minimalno 30 % zelenih površin.
Ohranjati je potrebno obstoječi gozdni rob na severu, izvesti intenzivno zasaditev na zahodu z upoštevanjem
avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
Optimalno, s primerno drevesno vegetacijo, je potrebno urediti zasaditev vseh obcestnih površin.
Gradbene parcele so lahko ograjene. Višina ograj ne sme presegati 1,20 m in ne sme ovirati preglednosti v
križišču. Ograje se lahko izvedejo v žični ali leseni izvedbi oziroma z zasaditvijo žive meje. Ograje ali žive meje
morajo biti ob javni poti in dostopni poti odmaknjene od vozišča minimalno 1,20 m. Višina ograj gradbenih parcel
FeS1/1, FeS2/1 in FeS3/1 na južni strani ob javni poti ne sme presegati višine 0,7 m. Višina opornih zidov ne sme
presegati 1,30 m.
9. člen
(vodovodno omrežje)
Vse nove stavbe se priključujejo na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka pod javno potjo. Novo vodovodno
omrežje mora biti izvedeno na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam
in v skladu s predpisi. Novi cevovodi morajo potekati po javnih prometnih površinah oziroma po zemljišču z
omejeno lastninsko pravico, da je omogočeno vzdrževanje. Na vodovodnem omrežju je potrebno zagotoviti
hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti požarno vodo. Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali
prometno infrastrukturo je vodovod izvesti v zaščitnih ceveh.
Nov vodovodni sistem kompleksa je zasnovan kot krožna zanka s priključkom na obstoječi vodovod AC fi 200 mm
– vod 45 na JZ strani kompleksa. Oba individualna vodovodna priključka za obstoječi stanovanjski hiši na parc. št.
18/4 in 120/2 k.o. Lukovica se po zgraditvi nove zanke opustita, objekta pa se priključita na novo vodovodno
omrežje.
Priključek nove zanke se izvede na obstoječem priključku PR 2 – na vodu 45, AC fi 200, ki leži približno 150 m JV
od vodnega rezervoarja Brdo (k.p. 388,31 mm).
Cev nove zanke bo iz PE DN 100. Hišni priključki bodo izvedeni predvidoma iz PE d32, zaključeni pa bodo s
tipskimi PVC vodomernimi jaški.
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V celoten sistem sta vgrajena tudi dva nadzemna lomna hidranta: eden na parc. št. 116/7 (ulica A), drugi na parc.
št. 120/3 (ulica B).
Zaradi velike višinske razlike med obstoječim rezervoarjem pitne vode in kotami urejenih terenov ter višinskih
gabaritov predvidenih stanovanjskih objektov je potrebno v sistem vgraditi tudi hidropak garnituro, ki bo
omogočala normalno napajanje s pitno vodo in zagotavljala tudi zadostno količino požarne vode.
10. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno v ločenem sistemu.
Odvodnjavanje sanitarnih odplak iz objektov je predvideno z izvedbo novih sanitarnih kanalov, ki se na V strani
kompleksa priključujejo na obstoječ sanitarni kanal (PVC fi 300 mm – v vznožju brežine). Za sanitarne kanale se
uporabijo PVC cevi ustreznega profila. Kanalizacija bo potekala v sklonu proti V, v njeno traso pa bodo vgrajeni
kaskadni in rotacijski jaški (za umirjanje toka, ki je posledica velikih višinskih razlik terena). Kanalizacija mora biti
izvedena vodotesno.
Vse vozne površine se odvodnjavajo preko predvidenih požiralnikov, opremljenih z lovilci olj in maščob v novo
predvidene padavinske kanale. Obstoječa – rekonstruirana cesta in manjši del novih stanovanjskih cest se
odvodnjava v obstoječi padavinski kanal na V strani. Pretežni del novih stanovanjskih cest pa se odvodnjava na S
del predvidenih gradbenih parcel, kjer se nov kanal izdela v smeri proti V in prehaja v odprti jarek, ki se v vznožju
pobočja priključuje na obstoječi odprti jarek na SV. Za padavinske kanale se lahko uporabijo betonske cevi in
betonski revizijski jaški. Zaradi velikih padcev terena bo kanalizacija izvedena s kaskadnimi revizijskimi jaški.
Vse meteorne vode, na gradbenih parcelah stavb se, predhodno očiščene, ponika na parcelah, preko
ponikovalnic, ki so hidravlično pravilno dimenzionirane.

11. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje novih stanovanjskih objektov se bo reševalo individualno. Predvidena energenta sta kurilno olje ali plin.
Cisterne za hrambo kurilnih sredstev morajo biti locirane na posameznih gradbenih parcelah. Postavljene oz.
vgrajene morajo biti tako, da ustrezajo vsem veljavnim tehničnim predpisom in standardom s tega področja.
V primeru plinifikacije Lukovice, se območje obvezno priključi na zemeljski plin v skladu z načrtom plinifikacije
občine.
12. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Novopredvidene stavbe se preko novega nizkonapetostnega omrežja priključujejo na obstoječo TP Lukovica.
Za nove stavbe bo treba izvesti nov vod iz TP. Nov vod do območja obravnave je predviden variantno (po
obstoječi trasi NN omrežja – varianta A, po novi trasi – varianta B). NN razvod bo izveden s kablom XP00-Ay
4xS+2,5, položen v zemljo delno ob obstoječih kablih in delno pod cestiščem v kabelski kanalizaciji. Razvod
kablov v območju urejanja bo izveden prav tako v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala po eni strani dovozne ceste
k objektom. Kanalizacija bo izvedena s PVC trdimi ali pa PEHD rebrastimi pol-gibljivimi cevmi notranjega preseka
100 mm.
Stavbe bodo napajane preko prosto-stoječih merilnih razvodišč MR, v kateri bodo vgrajene tudi meritve el. energije
za posamezne stavbe. Ti bodo locirani tako, da bodo namenjene za napajenje dveh stavb skupaj (na meji dveh
parcel).
13. člen
(zunanja razsvetljava)
Zunanja razsvetljava bo izvedena na vseh dovoznih poteh na isti strani kot NN energetski dovodi. Razsvetljavna
mesta bodo neposredno na notranjem robu pločnika tako, da ne bodo predstavljala prehodne ovire v vzdolžni
smeri. Mesto postavitve bo na parcelni meji ali pa cca 1 m od uvoza k posameznim objektom.
Določa se postavitev kandelabrov višini 4 – 5 m z nasajeno pol-zastrto svetilko.
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Prižigališče zunanje razsvetljave bo locirano ob prvem jašku energetske kanalizacije, ki bo postavljen ob novem
cestišču na južni strani območja. Od tam bo možno izvesti tudi napajanje javne razsvetljave na obstoječi cesti
Lukovica – Brdo, ki je sedaj opremljena le z dvema svetilkama na dolžini 200m.
14. člen
(telekomunikacijsko in CATV omrežje)
Za priključitev novih stavb na telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja bo zgrajena nova kabelska
kanalizacija. Po vseh dovoznih poteh bo na isti strani ceste kot energetska kabelska kanalizacija potekala tudi
kanalizacija za telekomunikacijske kable, to je za razvod telefonskih kablov in istočasno za razvod kablov
kabelske televizije.
V principu bo to dvocevna kabelska kanalizacija s pol-gibljivimi cevmi PEHD 110 mm, ki bo položena med
kabelskimi jaški za razvod kablov do stavb. V njih bo prostor tudi za kable lokalnega razvoda KRS TV. Na tej cevi
bodo okrogli odcepni jaški BC 60 cm za razvod kablov od lokalnih razvodišč na posamezne objekte.
Nove stavbe bodo priključene na obstoječi krajevni kabel, ki pokriva območje v smeri Zlato Polje, in na katerem je
cca 50 parov rezerve. Ta kabel poteka ob že omenjeni vzhodni cesti Lukovica – Brdo.
15. člen
(splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje območja)
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki predpisane
medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi.
Na projekte PZI vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je potrebno pridobiti revizijsko mnenje in soglasje
upravljavca komunalne infrastrukture.
16. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje območja)
Investitorji so, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, dolžni,
na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč, zgraditi infrastrukturne objekte in naprave znotraj in zunaj
območja predhodno oziroma sočasno z izgradnjo stavb.
VI.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNE RABE
NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(zbiranje odpadkov)

Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcelah in so
v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene organizacije, v oddaljenosti 1,0 m od ceste. Na območju
transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
Za območje se določa tudi postavitev ekološkega otoka, ki je lociran na južni strani območja obravnave ob javni
poti.
18. člen
(tla)
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v
podtalje. Kanalizacija in priključki na kanalizacijski kolektor, lovilci olj in maščob morajo biti izvedeni vodotesno.
V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri
ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila 25. člena tega odloka, ter predpise iz področja varovanja
okolja.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Preprečiti je treba
mešanje mrtvice in živice.
19. člen
(varovanje naravnih vrednot)
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Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot oziroma predlaganih ekološko pomembnih območij in biotske
pestrosti.
V neposredni okolici območja obravnave je gozd. Zaradi ohranjanja biotske pestrosti je potrebno obstoječi gozdni
rob ohranjati.
20. člen
(varstvo pred hrupom)
Obravnavano območje bo po izgradnji stanovanjskih stavb sodilo v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
Investitor lahko med gradnjo v dnevnem času začasno preseže dovoljene ravni hrupa na sosednjih območjih,
vendar ne več, kot so predpisane za IV. stopnjo varstva pred hrupom.
Investitorji novogradenj in bodoči prebivalci območja L10 Lukovica sever ne morejo zahtevati protihrupne zaščite
zaradi že obstoječih virov hrupa, oziroma se lahko protihrupno zavarujejo le na svoje stroške.
21. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
-

predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in
površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine. Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki med
objekti za preprečitev prenosa požara oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev) in zagotovitev
zadostne količine požarne vode.
VII.

ETAPNOST IZVEDBE
23. člen
(etapnost izvedbe)

Prvo etapo predstavlja izgradnja potrebne prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture.
V drugo etapo sodijo gradnje stanovanjskih stavb. Druga faza se lahko izvaja v več etapah, ki so medsebojno
neodvisne. Vsaka gradbena parcela lahko predstavlja svojo etapo.
Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka dosedanji. Možne so le tiste gradnje in
prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.
Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Začasna
namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah ostaja enaka dosedanji. Za njih
veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo gradnje in prostorske ureditve, ki so potrebne za
nemoteno realizacijo predhodnih etap.
VIII.

OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV
24. člen
(obveznosti ob pripravi projektne dokumentacije)

Zagotoviti oblikovanje objektov in razpored prostorov, ki omogočajo 45 kot osončenja za bivanje in delo občutljivih
prostorov, oziroma v nasprotnem, z mnenjem pristojne institucije pri izdelavi projektne dokumentacije, dokazati
ustreznost pogojev za bivanje in delo.
Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo prometne in komunalne
infrastrukture izven ureditvenega območja lokacijskega načrta, določenih v razdelku X. tega odloka, mora
investitor pridobiti projektne pogoje in soglasja upravljavca obravnavane infrastrukture.
Prav tako mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasja upravljavca infrastrukture na projektno
dokumentacijo PGD in PZI za izvedbo komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) znotraj ureditvenega
območja lokacijskega načrta in na projekt priključkov stavb na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
25. člen
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(obveznosti v času gradnje)
V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
-

-

pred izgradnjo prve stanovanjske stavbe je potrebno rekonstruirati obstoječo javno pot JP 735900, stroški
izgradnje – rekonstrukcije bremenijo investitorje na območju L10;
zgraditi infrastrukturno omrežje sočasno z izgradnjo stavb, oziroma predhodno, vse na podlagi predhodno
izdelanega programa opremljanja območja, ki v celoti bremeni investitorje v območju L10;
do izgradnje novega vodovodnega omrežja je potrebno zaščititi obstoječi vodovod, ki napaja obstoječe
stanovanjske hiše na jugu in zahodu obravnavanega območja;
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem
omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi);
- v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi
nastale zaradi gradnje;
- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav;
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal,
vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi;
- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
- ohranjati obstoječi gozdni rob na severnem delu območja;
- vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo pred
onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora;
- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta
prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora,
na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
26. člen
(obveznosti po izgradnji stavb, objektov in naprav)
Ob vseh prometnicah zagotoviti 1,0 m širok koridor z omejeno lastninsko pravico zaradi izgradnje ali obnove
objektov in omrežij komunalne in energetske infrastrukture.
IX.

ODSTOPANJA

27. člen
(dovoljena odstopanja)
Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov do ± 2.00 m, pod pogojem, da se ohranja značilni podolgovati tloris, pri
čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45 kot osončenja za bivanje in delo občutljivih
prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med stavbami.
Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje
oskrbovalnih sistemov so ± 5.00 m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega
načrta, razen ob priključkih na omrežje oskrbovalnih sistemov, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na
zasnovo delov objekta, prometnih površin in zunanjo ureditev.
V primeru izgradnje dvostanovanjskih stavb je dovoljeno gradbene parcele deliti.
Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav izven s tem odlokom dovoljenih načeloma niso dovoljene,
razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba,
pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob soglasju pristojnih mnenjedajalcev ter pod
pogojem, da se ne spreminja glavni namen oz. funkcija območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in
delo na območju posega v prostor.
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X.

POSEGI IZVEN OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
28. člen
(promet)

Za izvedbo ustreznega priključka na lokalno cesto je potrebno, izven lokacijskega načrta, rekonstruirati obstoječo
asfaltno cesto JP 735900 v dolžini 185 m od križišča Šolske poti in Kersnikove ulice na zahodu do priključka
rekonstruirane ceste B na vzhodu.
29. člen
(vodovod)
Priključek vodovodnega omrežja na obstoječi vodovod AC  200 – vod 45 na JZ strani, ki se nahaja izven območja
lokacijskega načrta.
30. člen
(odvajanje sanitarnih odplak)
Sanitarne odplake iz območja se vodi v obstoječ sanitarni kanal na vzhodu, v vznožju brežine, ki poteka izven
območja lokacijskega načrta.
31. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Za potrebe napajanja načrtovanih novih stavb je potrebno izvesti nov vod iz TP Lukovica, ki poteka izven območja
LN. Trasa novega voda lahko poteka delno po obstoječi trasi NN kablov ali pa po novi trasi.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(vpogled v prostorski akt)
Sestavine lokacijskega načrta so na vpogled na Občini Lukovica.
33. člen
(nadzorstvo)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
34. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA

ŽUPAN

Občinski svet

Matej Kotnik l.r.

Štev.: .3/22/05
Datum: 28.11.2005
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Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter skladno s 16.
členom Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na
22. seji, dne 28.11.2005 sprejel

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo območja L 10 Lukovica sever
1. člen
Sprejme se program opremljanja zemljišč za gradnjo območja L 10 Lukovica sever, ki ga je izdelalo podjetje
IPSUM d.o.o., Ljubljanska 72, Domžale, z datumom junij 2005.
2. člen
Komunalni prispevek na m2 gradbene parcele na dan 23.6.2005 znaša 11.571 SIT, prispevek na m2 neto
uporabne površine objekta pa 27.140 SIT.
3. člen
Izhodiščna cena se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih stroškov, ki ga vsak mesec objavi Statistični urad
Republike Slovenije.
4. člen
Program opremljanja zemljišč je na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Lukovica.

5. člen
Ta odlok se sprejme kot sestavni del odloka o lokacijskem načrtu območja L10 Lukovica sever.

OBČINA LUKOVICA
Občinski svet

ŽUPAN:
Matej KOTNIK, l.r.

Štev.: 3/22/05
Datum: 28.11.2005

Na podlagi Zakona o urejanju prostora ( Ur. list RS, št 110/02, 8/03, 58/03 ), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag ( Ur. list RS, št. 86/04) ter 7.
in 16. člena statuta Občine Lukovica Občine ( Ur. v. Občine Lukovica, št.1/01) je Občinski svet Občine Lukovica
na 22. seji, dne 28.11.2005, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PROIZVODNE CONE
ŽELODNIK
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje
proizvodne cone Želodnik v predloženem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem.
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2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
območja proizvodne cone Želodnik v predloženem besedilu.
3. Občinski svet zahteva, da se v urbanistično pogodbo, ki jo bo župan sklenil z investitorjem, vnese
določilo glede investitorjeve obveznosti, da zgrajeno komunalno infrastrukturo, vključno z
dostopno cesto, prenese v last Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.:4/22/05
Datum: 28. 11. 2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 23. In 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03) in 7. člena
Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 22.
seji, dne 28.11.2005 sprejel
ODLOK
O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PROIZVODNE CONE ŽELODNIK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za območje proizvodne cone Želodnik, ki ga je izdelal URBI
d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 4019, aprila 2005.
2.člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, umestitev
načrtovanih ureditev v prostor, vplive in povezave s sosednjimi območji, pogoje za prometno, energetsko,
komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanja narave in
trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt
parcelacije, etapnost, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3.člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Tekstualni del:
–
odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
–
obrazložitev občinskega lokacijskega načrta,
–
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
–
program opremljanja zemljišč za gradnjo.
2. Grafični del:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

izsek iz prostorskega plana občine
lega prostorske ureditve v širšem prostoru
katastrski načrt
katastrski načrt z vrisano mejo območja
geodetski načrt z vrisano mejo območja
umestitev načrtovane ureditve v prostor
prikaz vplivov načrtovanih ureditev
zasnova prometne ureditve
zasnova komunalne in energetske infrastrukture
načrt parcelacije in zakoličbe

M 1:5.000
M 1:2.000
M 1:2.880
M 1:2.000
M 1:2.000
M 1:2.000
M 1:2.000
M 1:2.000
M 1:2.000
M 1:2.000

II. UREDITVENO OBMOČJE
4.člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Prevoje:
450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 985/1, 451/1, 452, 455, 456, 459, 460/1, 460/2, 985/3, 457/1, 985/2, 449/1, 446/1.
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(2) Za realizacijo prostorske ureditve je predvidena dovozna cesta po zemljišču z naslednjimi parc. št. v k.o.
Prevoje: 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1012, 1011, 1019, 1020, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043,
1048, 1044, 1049, 1045, 1046, 1047, 1063.
(3) Površina območja OLN oziroma površina gradbene parcele je 137.181 m2.
5.člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
–
–
–

območje za gradnjo distribucijskega skladišča za živila z interno avtopralnico in bencinskim servisom,
dovozno cesto,
priključne vode za vodovod, fekalno kanalizacijo, elektriko, telekomunikacije.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6.člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo platojev)

(1) Območje občinskega lokacijskega načrta se izvede z izravnavo terena v plato na katerem so predvideni
objekti. Plato bo na višini 320,70 m, posamezne prometne in druge zunanje ureditve so po višini prilagojene
navedeni koti, glede na njeno funkcijo.
(2) Material od izkopov, ki ga ne bo možno uporabiti za nasipe, odvečni humus in štori se bodo odlagali na
urejenih deponijah:
–
Termit d.d. Moravče, Drtija 51, 1251 Moravče, št. odločbe 35472-128/2004, izdana dne 6.7.2005,
–
Lončar Franc, Prikrnica 4 pri Moravčah, 1251 Moravče, št. odločbe 35472-150/2004, izdana dne 2.2.2005.
(3) Nad priobalnim zemljiščem Erjavčevega potoka, ki se prične z izrazito geomorfološko spremembo, so
predvidene nasipne brežine z blagim naklonom in oporni zidovi na mestih, kjer obstoječih strmih brežin ni možno
drugače zavarovati zaradi stabilnosti in erozije.
(4) Oporni zidovi so predvideni na vzhodnem in jugozahodnem robu območja. Potek in višina opornih zidov se
prilagodi značilnostim terena.
(6) Oporni zidovi morajo biti izvedeni v vidnem kamnu z betonsko utrditvijo oziroma v betonu, ki ni viden in
ozelenjeni z avtohtonim zelenjem (plezalkami) ter zakriti z zasaditvijo avtohtonega drevja (n.pr. jelša).
(7) Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, zasajene z avtohtonim drevjem in grmičevjem.
(8) Območje se lahko ogradi s transparentno ograjo višine 2,5 m z obojestransko ozelenitvijo.
7.člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo distribucijskega skladišča)
(1) Objekt skladišča bo v osrednjem delu območja lokacijskega načrta.
(2) Skladišče obsega: skladišče (A), hladilnico in zamrzovalnico (B), upravo (C) in tehniko (D).
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
–
skladišče: osne tlorisne dimenzije so 205,80 x 191,50 m, višina venca je 10,00 m, etažnost je pritličje in delno
nadstropje,
–
hladilnice in zamrzovalnice: osne tlorisne dimenzije so 80,00 x 100,50 m, višina venca je 12,20 m, etažnost je
pritličje,
–
uprava: osne tlorisne dimenzije so 100,00 x 15,70 m, višina venca je 16,40 m, etažnost je klet, pritličje in dve
nadstropji,
–
tehnika: osne tlorisne dimenzije so 15,00 x 196,40 m, višina venca je 13,00 m, etažnost je pritličje in
nadstropje,
(4) Kota urejenega terena in pritličja:
–
kota urejenega terena pri vhodih v objekt bo na 320,70 m, kota pritličja bo na 322,00 m,
(5) Vhodi v skladišča bodo na severozahodni, jugozahodni in jugovzhodni fasadi, vhod v upravo bo na jugozahodu.
(6) Oblikovanje:
–
fasada: toplotno izolirane fasadne plošče svetlo sive barve, steklo. Nad vhodi so dopustni nadstreški,
–
strehe bodo ravne.
8.člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo interne avtopralnice - E)
(1) Pogoji za projektiranje in gradnjo avtopralnice):
–
objekt avtopralnice bo na jugozahodni strani objekta skladišča.
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–
tlorisne dimenzije objekta so 26,10 x 10,70 m,
–
objekt bo obsegal pritličje in delno nadstropje,
–
kota urejenih tal avtopralnice bo na 320,20 m,
–
višina venca bo 7,15 m nad pritličjem,
–
oblikovanje avtopralnice mora biti v skladu z oblikovanjem osnovnega objekta.
–
streha bo ravna
(2) Tla morajo biti za vodo in olje nepropustna, izvedena kot lovilna skleda z lovilcem olj.
(3) Zagotovljena mora biti reciklaža odpadne vode
9.člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo internega bencinskega servisa)
(1) Podatki in pogoji za urejanje bencinskega servisa:
–
interni bencinski servis bo na jugovzhodni strani avtopralnice in z njo funkcionalno povezan,
–
bencinski servis obsega: točilni plato s pretakališčem, nadstrešek, otok s točilno napravo, dva rezervoarja za
dizel gorivo.
(2) Interni bencinski servis mora biti izveden po predpisih, ki urejajo gradnjo bencinskih servisov.
(3) Nad ploščadjo za točenje goriva bo nadstrešek tlorisnih dimenzij 26,00 x 5,00 m. Oblikovanje nadstreška mora
biti v skladu z oblikovanjem avtopralnice.
(4) Predvidena sta dva rezervoarja za dizel gorivo, vkopana v teren (G). Prostornina, dimenzije in izvedba
rezervoarjev bo po predpisih, v skladu s podatki proizvajalca.
10.člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo vratarnice - F)
1) Vratarnica bo na vzhodni strani dovozne ceste, na vstopu na območje lokacijskega načrta.
(2) Tlorisne dimenzije vratarnice bodo 10,00 x 5,50 m, tlorisne dimenzije nadstreška nad dovozno cesto bodo
28,20 x 6,30 m. Dopusten je krajši nadstrešek.
(3) Višina venca vratarnice in nadstreška bo 5,60 m.
(4) Objekt bo pritličen, oblikovan v skladu z oblikovanjem osnovnega objekta.
11.člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje lokacijskega načrta in dovozna cesta sta ustrezno oddaljena od območij za poselitev, da ne bo
poslabšanja bivalnih in delovnih pogojev v naselju Prevoje.
(2) Predvidena dejavnost skladiščenje in distribucija živil ni problematična z vidika vplivov na okolje ter na bivalne
in delovne pogoje.
(3) Prometne ureditve omogočajo potek tovornega prometa neposredno na avtocesto, zato le ta ne bo moteče
vplival na bližnja naselja.
(5) Predvidena dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na gozdna in kmetijska zemljišča, na potok Erjavec in
podzemno vodo.
(6) Predvidene objekte in ureditve zakriva pas gozda na jugu in zahodu in dodatna zasaditev avtohtonega drevja.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
12.člen
(dovozna cesta)
(1) Območje lokacijskega načrta se prometno napaja po dovozni cesti, ki se priključuje na regionalno cesto RII
447 Blagovica - Trzin, zahodno od naselja Prevoje. Na regionalni cesti je potrebno ob izgradnji dovozne ceste
izvesti pas za leve zavijalce. Višinski potek ceste mora biti prilagojen terenu in višini urejenega platoja
obravnavanega območja.
(2) Vozišče bo širine 7,00 m (2x3,50 m) z enostransko zelenico širine 2,50 m in pločnikom širine 2,00 m ter
enostransko bankino širine 1,00 m. Na obeh straneh dovozne ceste je dopustna izvedba odvodnih jarkov.
(3) Dopustna je zasaditev zelenice z avtohtonim drevjem.
(4) Na severu se dovozna cesta razširi za čakalni pas širine 3,50 m.
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(5) Na mestu prečkanja poljske poti (parcela št. 1063 k.o. Prevoje) je predviden podvoz. Dimenzioniranje podvoza
mora upoštevati kmetijsko in gozdno mehanizacijo.
(6) Cesta mora biti načrtovana tako, da se ob potoku Erjavec ohranja obvodni pas drevja (jelševja) in grmovne
vegetacije v širini najmanj 5,0 m. Cesta ne sme prekiniti obstoječih poljskih poti, melioracijskih in meteornih
kanalov.
13.člen
(interni promet)
(1) Interni promet je urejen tako, da ni prepletanja tovornega in osebnega prometa. Interne ceste so širine 6,50 m
in 7,00 m, minimalni radiji za tovorna vozila so 12,0 m.
(2) Manipulativne površine za natovarjanje vozil so širine 50,00 m in 55,00 m, na severozahodni strani območja je
parkirišče za tovorna vozila.
(3) Na jugozahodni strani upravnega objekta je parkirišče za osebna vozila s 275 parkirnimi mesti. Dopustna je
sprememba števila parkirnih mest zaradi ustreznejših rešitev.
(4) Interno prometno omrežje in manipulativne površine omogočajo dostop za urgentna in gasilska vozila.
(5) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN
DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN
OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14.člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod,
oskrbo z električno energijo in telekomunikacijsko omrežje. Po izgradnji plinovodnega omrežja je možna
priključitev objektov na plin.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu
s smernicami. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in
standardi.
15.člen
(vodovod)
(1) Oskrba območja z vodo bo po vodovodu NL DN 150, ki poteka po javnih poteh na zahodnem delu Prevoj in se
priključi na obstoječ primarni vodovod NL DN 200 na južni strani regionalne ceste. Odcepni jašek bo na parceli št.
957/1 k.o. Prevoje. Na mestu priključevanja se obnovi obstoječi vodovod. Prečkanje regionalne ceste bo s cevnim
propustom. Odjemni jašek z vodomerom bo pred vstopom na gradbeno parcelo.
(2) Vodovod zagotovlja potrebe po sanitarni vodi (0,3 l/s) in po požarni vodi za zunanje hidrantno omrežje (10
l/sek. na dveh hidrantih za 2 uri). Špinkler omrežje je ločeno z napajanjem iz bazena, ki bo dimenzioniran glede na
požarno obremenitev objektov (najmanj 500 m3). Polnjenje šprinkler bazena, bo iz zunanjih zadrževalnih bazenov
padavinske vode, ki morajo biti urejeni tako, da zagotavljajo stalno količino vode, s katero bo možno napolniti
prazen bazen v osmih urah.
(3) Pogoj za priključitev proizvodne cone na primarni vodovod je predhodno povečanje akumulacije vodohrana
Žirovše po projektu Hidroinženiring, št.40-561-00-2004.
16.člen
(kanalizacija)
(1) Kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu.
(2) Odpadne komunalne vode iz objektov (5,94 l/s) bodo speljane po tlačnem cevovodu PEHD fi 150 v predviden
prečrpovalni jašek na parceli št, 1063 k.o. Prevoje ter po tlačnem vodu do mešanega kanala južno od državne
ceste. Na mestu priključevanja se obnovi obstoječ kanal. Projekt priključka kanalizacije mora biti usklajen s
projektom Kanalizacija odpadnih voda – Šentvid, Prevoje, Vrba in Zaboršt, izvleček PGD št. K-03/2005, Haslauer
d.o.o., avgust 2005.
(3) Odpadne vode iz avtopralnice in bencinskega servisa se morajo pred izpustom v kanalizacijo nevtralizirati
oziroma očistiti v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod. Zagotovljena mora biti reciklaža odpadne
vode iz avtopralnice.
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(4) Padavinske vode s strešnih površin objektov se bodo odvajale po padavinski kanalizaciji v zadrževalne bazene
in preko njih v potok Erjavec in odvodne jarke.
(5) Padavinske vode z utrjenih površin se bodo odvajale v ločeno padavinsko kanalizacijo ter preko peskolovov in
lovilcev olj v reguliran del potoka Erjavec zahodno od obravnavanega območja in v odvodne jarke. Zagotovljeno
mora biti redno vzdrževanje peskolovov in lovilcev olj. Pred odvodom v potok in odvodne jarke mora biti
zagotovljeno zadržanje, čiščenje in nevtraliziranje onesnaženih požarnih voda ob intervenciji.
(6) Število izpustov v vodotok naj bo čim manjše. Izpustna glava iztoka kanala padavinskih voda v strugo potoka
mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti izpustna
glava opremljena s povratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga oziroma brežina vodotoka ustrezno
zavarovana pred vodno erozijo.
17.člen
(elektrika)
(1) Jugovzhodni del območja lokacijskega načrta je v varovalnem pasu 220 kV daljnovoda skupne širine 50 m (25
m od osi daljnovoda na vsako stran). Predviden objekt bo oddaljen od osi daljnovoda 50 m, rob interne ceste pa
20 m.
(2) Za napajanje z električno energijo je predvidena transformatorska postaja v objektu. Napajanje bo iz obstoječe
TP Prevoje, ki jo je potrebno preurediti. 20 kV kabli v kabelski kanalizaciji bodo potekali po javni poti ter na južni
strani regionalne ceste.
(3) V končni fazi je potrebno predvideti osnovno napajanje iz predvidene cone Želodnik na območju občine
Domžale.
18.člen
(zunanja razsvetljava)
Zunanja razsvetljava je predvidena ob dovozni cesti in ob prometnih, manipulativnih in parkirnih površinah.
Napajanje bo izvedeno iz prižigališča z zemeljskimi kabli.
19.člen
(ogrevanje, klimatizacija in hlajenje)
(1) Ogrevanje objektov bo iz kotlovnice na lahko kurilno olje. Po dograditvi plinovodnega omrežja je možno
ogrevanje na plin s priključkom na plinovod. Potek plinovodnega priključka ni predmet lokacijskega načrta.
(2) Na zelenici pred objektom sta predvidena dva rezervoarja za lahko kurilno olje in rezervoar za dizel gorivo za
dizel električni agregat (H). Dimenzije in volumen rezervoarjev bodo v skladu s podatki proizvajalca. Ureditev
rezervorjev in medsebojni odmiki ter odmiki do objekta morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo takšnih
objektov in naprav.
(3) Kotlovnica za kurilno olje ter strojnica za klimatizacijo in hlajenje morajo biti izvedeni po predpisih, ki urejajo
gradnjo teh prostorov in naprav.
20.člen
(telekomunikacije)
(1) Predvideni objekti bodo s telekomunikacijskimi kabli vezani na telefonsko centralo v Lukovici.
Telekomunikacijski kabli v kabelski kanalizaciji bodo potekali po javni poti ter na južni strani regionalne ceste do
obstoječe kabelske kanalizacije.
21.člen
(odstranjevanje odpadkov)
V zbiralnici odpadkov je predviden zbirni in odjemni prostor za komunalne odpadke in odpadno embalažo. Prostor
mora biti dostopen za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in
embalaže ter posebnih odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
22.člen
(varstvo tal)
(1) Posegi pri urejanju območja se naj izvajajo le v območju OLN. Posegi pri urejanju dovozne ceste ter gradnji
komunalne in energetske infrastrukture se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
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(2) Zemljišče se izravna v predviden plato tako, da se čim bolj izenačijo mase izkopanega in nasutega materiala,
pri tem se upošteva tudi izvedba nasipa za dovozno cesto.
(3) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za
katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah
gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode
na kmetijska in gozdna zemljišča in v potok Erjavec. Predvideti je treba posebne ukrepe za ravnanje, odstranitev
in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(4) Potrebna je sprotna sanacija in ozelenitev razkritih površin tal v okolici OLN.
(5) Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo brežin in ureditev
zelenic. Deponija se uredi tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina. Deponija mora biti zaščitena pred
onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
23.člen
(varstvo potoka Erjavec)
(1) Posegi v Erjavčev potok in posegi, ki bi lahko vplivali na vodni režim ali stanje voda niso dopustni.
(2) Posegi na vodna in priobalna zemljišča Erjavčevega potoka niso dovoljeni.
(3) Posegi za gradnjo brežin se morajo izvajati od zgoraj navzdol, gradbena mehanizacija naj v območje potoka in
poplavne ravnice ne posega.
(4) Padavinske vode z utrjenih površin se naj odvajajo preko peskolovov in lovilcev olj v reguliran del potoka
Erjavec, zahodno od obravnavanega območja. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in praznjenje vsebine
peskolovov in lovilcev olj ter predaja pooblaščenim organizacijam.
24.člen
(varstvo podzemne vode)
(1) Ureditev kurilnice na kurilno olje, avtopralnice, polnilnice akumulatorjev in bencinskega servisa mora biti taka,
da bodo tla odporna na tekočine, ki se bodo skladiščile ter na kisline in na način, da se prepreči iztekanje naftnih
derivatov in kisline v kanalizacijo ali tla. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje, servisiranje in pregled naprav v
kurilnici, hladilnici, avtopralnici in bencinskem servisu.
(2) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi, je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati
in predati pooblaščenim organizacijam.
(3) V avtopralnici mora biti zagotovljena reciklaža odpadne vode.
25.člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje in obratovanja je potrebno upoštevati in izvajati ukrepe pred prekomernim onesnaževanjem
zraka tako, da ne presežejo dovoljenih nivojev. Ti ukrepi so predvsem: vlaženje in prekrivanje sipkih materialov in
nezaščitenih površin, prepoved kurjenja, uporaba tehničnih plinov po predpisih itd..
(2) Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje čistoče (odstranitev slojev prašnih usedlin) ob cestnih robovih in na
drugih prometnih površinah.
(3) Investitor mora poskrbeti za omejitev hitrosti transporta.
1. 26.člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta je uvrščeno v IV. območje varstva pred hrupom.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v
naravnem in življenjskem okolju in s predpisi, ki urejajo hrup zaradi cestnega in železniškega prometa.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna mehanizacija mora biti opremljena s certifikati, da ne presegajo
zakonsko določenih vrednosti.
(4) Potrebno je občasno merjenje hrupa prometa na dovozni cesti in izvedba morebitnih potrebnih zaščitnih
ukrepov.
27.člen
(ohranjanje narave)
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(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedene v strokovnem gradivu »Naravovarstvene
smernice za občinski lokacijski načrt za območje proizvodne cone Želodnik« (ZRSVN, Kranj, marec 2005), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Lukovica.
(2) Nikrofilne gozdne robove in vlažno obrečno steblikovje je treba ohraniti v naravnem stanju.
(3) Poseka se naj samo gozd na ožjem območju urejanja. Izven območja urejanja naj se ne posega. Ohranjen
gozd naj bo z naravnimi koridorji povezan z ostalim gozdnim kompleksom.
(4) Ohrani naj se obrežna vegetacija ob potoku Erjavec.
(5) Čas sečnje oz. izvajanja del je treba prilagoditi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju ter drugih živali pri
paritvi in vzreji mladičev.
(6) Novonastali gozdni rob, razgaljena tla, novonastale brežine, vkope nasipe ipd. je treba sanirati v smislu
ekološke in funkcionalne skladnosti z ureditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami. Treba je izdelati natančno opredeljen sanacijski oziroma zasaditveni načrt.
(7) Predvideni objekti in ureditve segajo na območje habitatnega tipa prehodno barje, ki se nadomesti na parcelah
št. 1100 in 1102 k.o. Prevoje. Dopustna je izvedba nadomestnega habitatnega tipa na drugem ustreznejšem
območju. Omilitveni ukrep se izvede hkrati z izvedbo OLN.
28.člen
(ureditve na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Golosek dreves se izvede le v mejah lokacijskega načrta na površinah, ki so predvidene za gradnjo objektov in
zunanjih površin ter ureditev gradbišča.
(2) Upoštevati je potrebno ustrezen odmik dreves od objektov in prometnih ureditev.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan zagotoviti čim manjše posege na kmetijska in gozdna zemljišča in ravnati s
plodno zemljo v skladu s tem odlokom. Po izgradnji je treba poškodovana kmetijska in gozdna zemljišča, ki ne
bodo zasedena z objekti in ureditvami, sanirati in vrniti v prvotno namembnost.
(4) Investitor je dolžan omogočiti normalen dostop s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na sosednja kmetijska
in gozdna zemljišča ter gospodarjenje z zemljišči v času gradnje in po izgradnji.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29.člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih.
(2) V skladu s požarnimi obremenitvami je potrebno zagotoviti požarno ločitev posameznih prostorov v
skladiščnem objektu. Upravni objekt je ločen požarni sektor. Avtopralnica z bencinskim servisom sta ustrezno
oddaljena od sosednjih objektov. Bencinski servis mora biti urejen v skladu s predpisi za urejanje bencinskih
servisov.
(3) Dovozna cesta in interne ceste omogočajo dostop intervencijskim vozilom in gasilcem z dveh strani. Ob
vzhodni fasadi objekta skladišča je predvidena intervencijska pot. Delovne površine so na manipulativnih
površinah pred objekti in na internih cestah.
(4) Za gašenje požarov je predvidena hidrantna zanka z nadzemnimi hidranti, ki se napaja iz vodovoda za
vodomernim jaškom. Šprinkler omrežje je ločeno, z napajanjem iz ustrezno dimenzioniranega šprinkler bazena.
Polnjenje bazena bo iz zadrževalnih bazenov padavinskih vod, ki morajo biti urejeni tako, da se prazen bazen
napolni v osmih urah.
IX. NAČRT PARCELACIJE
30.člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN
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ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
31.člen
(etape izvajanja)
(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
–
golosek dreves, izgradnja dovozne ceste in platojev ter komunalne in energetske infrastrukture, ureditve in
ukrepi za ohranjanje narave in varstvo okolja,
–
izgradnja objektov in zunanje ureditve.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Objekti in ureditve za ohranjanje narave
morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi.
(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju iz 4. in 5. člena
odloka, ohranja sedanja namembnost prostora.
32.člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča mora upoštevati gradnjo objektov in urejanje platoja, dovozne ceste in trase izvajanja
gospodarske javne infrastrukture. Za odvoz hlodovine in potrebe gradbišča se uporablja nova dovozna cesta.
(2) Izvajanje del na brežinah nad Erjavčevim potokom mora potekati tako, da ne bodo prizadete priobalne površine
in obstoječa vegetacija.

33.člen
(drugi pogoji in zahteve)
(1) Investitor mora ugotoviti ničelno stanje podtalnice in onesnaženosti zraka ter izvajati meritve kakovosti stanja
vode potoka Erjavec, kakovosti podtalnice, hrupa na dovozni cesti in po potrebi izvesti potrebne zaščitne ukrepe.
(2) Skladišča in njihova okolica morajo biti čisti in dobro vzdrževani, okolica pa protiprašno urejena.
(3) Investitor mora med gradnjo in obratovanjem izvajati ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih
bolezni, skladno z zakonskimi določili.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
34.člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
(1) Izvesti načrtovano ureditev oziroma zaščito vodotoka Erjavec pred začetkom gradnje objektov in drugimi
prostorskimi ureditvami.
(2) Zgraditi vse podzemne infrastrukturne naprave predhodno oz. sočasno z izgradnjo samih stavbnih in
površinskih objektov.
(3) V fazi projektiranja proizvodne cone in komunalne infrastrukture mora investitor obvezno pridobiti pozitivno
revizijsko mnenje upravljalca vodovoda in kanalizacije na projekt in soglasje k gradnji komunalne infrastrukture in
načrtovanih objektov. V primeru spremembe namembnosti objekta mora investitor oz. lastnik objekta obvezno
pridobiti novo soglasje upravljalca vodovoda in kanalizacije.
(4) Pred priključitvijo objektov na komunalno infrastrukturo pridobiti obvestilo upravljavca za priključitev in
poravnati obveznosti za priključitev po Odloku o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Občine Lukovica.
(5) Pred pričetkom realizacije načrta pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o prostih
kapacitetah oz. opredelitvi rešitev za morebitne deficitarne situacije.
(6) Sofinancirati sorazmerni delež vrednosti povečanja akumulacije vodohrana Žirovše, iz katerega se bo
oskrbovala proizvodna cona.
(7) Po izgradnji priključnega vodovoda, od odcepa za proizvodno cono pa do meje občinskega lokacijskega načrta
oziroma do vstopa v območje proizvodne cone – vodomernega jaška, le-tega brezplačno predati v last občine in v
upravljanje upravljalcu vodovoda.
(8) Po izgradnji tlačne kanalizacije, od meje občinskega lokacijskega načrta do dograjene javne kanalizacije, kanal
brez črpališča, brezplačno predati v last občini in v upravljanje upravljalcu kanalizacije.
XII. TOLERANCE
35.člen
(dovoljena odstopanja)
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(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri
projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja tlorisnih gabaritov objektov do +/- 10%, ob upoštevanju pogojev glede odmikov od
sosednjih zemljišč, potoka Erjavec in 220 kV daljnovoda.
(3) Odstopanja višine urejenih platojev cest in parkirnih ter manipulativnih površin so do +/- 2,0 m.
(4) Odstopanja višine gotovih tal pritličja objektov in višinskih gabaritov objektov so do +/- 1,0 m.
(5) Dopustne so spremembe poteka prometnih ter komunalnih in energetskih vodov in naprav ter mesta
priključevanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, lastništvu, izboljšavam tehničnih rešitev,
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju
veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi
normativi in standardi.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36.člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.
37.člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Domžale in na Občini Lukovica.
38.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Lukovica.
Št.: 4/22/05
Lukovica, dne 28.11.2005
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.

____________________________________________________________________________

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. l. RS, št. 117/04, 74/05) ter skladno s 16. členom
Statuta Občine Lukovica (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 22. redni seji dne
28.11.2005 sprejel
ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo na območju proizvodne cone Želodnik
1. člen
Sprejme se program opremljanja za zemljišča za gradnjo na območju proizvodne cone Želodnik, za katerega je
strokovne podlage izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska 72, Domžale, z datumom november 2005.
2. člen
Komunalni prispevek se zaračuna samo za nadomestitvene stroške, ki jih priključitev povzroči na že zgrajeni
komunalni infrastrukturi občine ali pa bo take stroške povzročila v obdobju veljavnosti občinskih razvojnih načrtov
in znaša 737,09 SIT na m2 parcele. Obračunsko območje je parcela velikosti 137.181 m2.
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Vse ostale dejanske stroške, ki bodo nastali s priklopi in povezavami na infrastrukturne inštalacije občinskih
komunalnih služb, nosi investitor sam. Zato občina z njim sklene tako urbanistično pogodbo.
3. člen
Strokovne podlage za program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju proizvodne cone Želodnik so na
vpogled v prostorih občinske uprave Občine Lukovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

4. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi.

Občina Lukovica
Občinski svet

Župan:

Št. 4/22/05

Matej Kotnik, l.r.

Lukovica, dne 28.11.2005

Na podlagi 6. in 48. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
( Ur. list RS, št. 75/05) in 16. člena statuta Občine Lukovica ( Ur. v. Občine Lukovica, št.1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na 22. seji, dne 28.11.2005, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ JANKA KERSNIKA BRDO
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo sprejme po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.:5/22/05
Datum: 28. 11. 2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 6. in 48. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Ur. list RS, št. 75/05) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. v. Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet
Občine Lukovica na 22. seji, dne 28. 11. 2005 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OŠ JANKA KERSNIKA BRDO
1. člen
Spremeni se 3. odstavek 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Janka
Kersnika Brdo (Ur. v. Občine Lukovica, št. 3/02), tako, da na novo glasi:
»Vzgojnovarstveno enoto vodi pomočnik ravnatelja za vrtec.«
2. člen
Spremeni se 26. člen Odloka, tako, da na novo glasi:
»Enoto vrtca vodi pomočnik ravnatelja za vrtec, ki ima naslednje pristojnosti:
-

izvaja pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca
skrbi za dobro poslovanje vrtca,
predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
predlaga nadstandardne programe,
skrbi za sodelovanje enote vrtca s starši,
obvešča starše o delu enote vrtca,
opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
opravlja toliko dela z otroki, kolikor jih je v skladu z normativi dolžan opravljati pomočnik ravnatelja

Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri osnovni šoli lahko za dosego polne delovne obveznosti opravi
normativno določeno število ur dela z otroki v vrtcu ali v šoli.«
3. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo
ostanejo v celoti v veljavi.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Janka
Kersnika Brdo začne veljati naslednji dan po objavi v Ur. vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/22/2005
Datum: 28. 11. 2005

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA
Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi Zakona o financiranju občin ( Ur. list RS, št. 80/94, 45/17,56/98, 1/99, 59/99, 614/99, 79/99 in 89/99),
Zakona o javnih financah ( Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02 ), Zakona o lokalni
samoupravi ( Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,70/00, 51/02,108/03
in 72/05) ter 16. člena statuta Občine Lukovica ( Ur. v. Občine Lukovica, št.1/01) je Občinski svet Občine Lukovica
na 22. seji, dne 28.11.2005, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005 IN ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005
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1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog rebalansa proračuna Občine Lukovica za
leto 2005 in predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2005 sprejeta po
skrajšanem postopku.

2. Sprejmeta se rebalans proračuna Občine Lukovica za leto 2005 in Odlok o rebalansu proračuna
Občine Lukovica za leto 2005,vključno s sprejetim amandmajem.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.:6/22/05
Datum: 28. 11. 2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 29 in 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 22. redni
seji dne 29. novembra 2005 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005
1. člen
V drugem členu Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2005 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/05)
se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2005.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
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
71 Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
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Leto 2005
731.333.334
450.828.051
381.172.000
266.749.000
78.066.000
36.357.000
69.656.051
17.383.948
1.086.000
603.000
17.797.329
32.785.774
1.916.667
1.616.667
300.000
51.890.347
27.928.257
23.962.090
226.698.269
226.698.269

II.

III.

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
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
430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Proračunski presežek (I. - II.)
Proračunski primanjkljaj (II. - I.)

946.029.700
293.393.493
76.217.208
12.962.700
199.213.585
5.000.000
302.710.695
5.253.000
172.154.133
26.784.200
98.519.362
320.735.822
320.735.822
29.189.690
20.500.000
8.689.690

-214.696.366

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI.

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

88.500.000

C)
VII.

RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje

60.000.000
60.000.000
60.000.000

VIII.

Odplačila dolga
55 Odplačila dolga

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII .- VIII.)
Prenos sredstev na računu iz leta 2004

XI.

Neto financiranje (VI. + X. - IX.)

88.500.000
88.500.000
5.500.000
83.000.000

0
0

0

-66.196.366
60.000.000
66.196.366
214.696.366

2. člen
Sedmi člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
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Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov). Proračunski uporabnik lahko
prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev. Namenska sredstva,
ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v
finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Številka: 6/22/2005
Datum: 28. 11. 2005

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA
Matej KOTNIK
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PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 2005
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

kto

veljavni
proračun 2005
1

naziv

rebalans
2

ind.
3=2/1

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 +71 + 72 + 73 + 74)

718,853,000 731,333,334 101.74

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

415,374,000 450,828,051 108.54

70

DAVČNI PRIHODKI

347,263,000 381,172,000 109.76

700
7000

Davki na dohodek in dobiček:
Dohodnina

250,814,000 266,749,000 106.35
250,814,000 266,749,000 106.35

703
7030
7032
7033

Davki na premoženje:
Davki na nepremičnine
Davki na dediščine in darila
Davek na promet nepre. in na finan. premoženje

49,571,000
36,192,000
2,392,000
10,987,000

78,066,000 157.48
30,975,000 85.59
2,799,000 117.02
44,292,000 403.13

704
7044
7047

Domači davki na blago in storitve:
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev

46,878,000
461,000
46,417,000

36,357,000 77.56
1,027,000 222.78
35,330,000 76.11

71

NEDAVČNI PRIHODKI

68,111,000

69,656,051 102.27

710
7100
7102
7103
711
7111

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja:
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Takse in pristojbine:
Upravne takse in pristojbine

16,925,000
4,025,000
500,000
12,400,000
2,930,000
2,930,000

17,383,948 102.71
5,140,500 127.71
2,550,000 510.00
9,693,448 78.17
1,086,000 37.06
1,086,000 37.06

712
7120

Denarne kazni:
Denarne kazni

51,000
51,000

603,000 1182.35
603,000 1182.35

713
7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev:
Prihodki od prodaje blaga in storitev

15,505,000
15,505,000

17,797,329 114.78
17,797,329 114.78

714
7141

Drugi nedavčni prihodki:
Drugi nedavčni prihodki

32,700,000
32,700,000

32,785,774 100.26
32,785,774 100.26

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1,860,000

1,916,667 103.05

720
7200
7201
7202
7203

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev:
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

1,560,000
400,000
1,160,000

1,616,667 103.63
450,000 112.50
1,166,667 100.57
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722
7220
7221

Priho. od proda. zemljišč in neopredm. dolg. sred.:
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

300,000

300,000 100.00

300,000

300,000 100.00

73

PREJETE DONACIJE

25,000,000

51,890,347 207.56

730
7300
7301

Prejete donacije iz domačih virov:
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

25,000,000
25,000,000
0

27,928,257 111.71
25,000,000 100.00
2,928,257

731
7312

Prejete donacije iz tujine:
Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

276,619,000 226,698,269

81.95

740
7400
7401

Tran. prih. iz drugih javnofinančnih institucij:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

276,619,000 226,698,269
240,619,000 205,698,269
36,000,000 21,000,000

81.95
85.49
58.33

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

933,121,677 946,029,700 101.38

40

TEKOČI ODHODKI (400+ 401 + 402 + 409)

270,749,397 293,393,493 108.36

400
4000
4001
4002
4003
4004
4009

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

75,994,600
64,200,000
2,894,000
4,300,000
1,400,000
2,860,600
340,000

76,217,208
64,422,608
2,894,000
4,300,000
1,400,000
2,860,600
340,000

100.29
100.35
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

401
4010
4011
4012
4013
4015

Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojnin. zava.

12,962,700
6,300,000
5,030,000
42,800
69,900
1,520,000

12,962,700
6,300,000
5,030,000
42,800
69,900
1,520,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

Izdatki za blago in storitve:
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki

409
4090
4091

Rezerve:
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva

41

TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413)

410

Subvencije:

0
0

177,117,423 199,213,585 112.48
21,463,676 24,345,776 113.43
23,068,854 25,558,476 110.79
26,210,000 27,327,000 104.26
14,612,000 15,902,440 108.83
1,140,300
1,140,300 100.00
61,757,200 76,254,200 123.47
500,000
500,000 100.00
200,000
200,000 100.00
3,440,000
3,440,000 100.00
24,725,393 24,545,393 99.27
4,674,674
4,674,674

5,000,000 106.96
5,000,000 106.96

303,078,361 302,710,695
6,450,000

174

23,962,090
23,962,090

5,253,000

99.88
81.44

4102

Subvencije pirvatnim podjetjem in zasebnikom

411
4111
4112
4117
4119

Transferi posameznikom in gospodinjstvom:
Družinski prejemki in strševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

412
4120

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413
4130
4131
4132
4133
4136

Drugi tekoči domači transferi:
Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v skalde socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transfere v javne zavode
Tekoči transferi v javne agencije

104,088,028
21,217,220
10,000,000
835,000
71,785,808
250,000

98,519,362
15,117,220
10,500,000
835,000
71,817,142
250,000

94.65
71.25
105.00
100.00
100.04
100.00
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INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

328,610,919 320,735,822

97.60

420
4200
4201
4202
4204
4205
4206
4208

Nakup in gradnja osnovnih sredstev:
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projek. dokum., nadzor

328,610,919 320,735,822

97.60

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

30,683,000

29,189,690

431
4310
4311

Investicijski transferi pravnim osebam in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki:
Investicijski transferi neprofitnim orga. in ustanovam
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam

21,100,000
5,500,000
15,600,000

20,500,000 97.16
5,500,000 100.00
15,000,000 96.15

432
4320
4323

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:
Investicijski transferi občinam
Investicijski transferi javnim zavodom

9,583,000
1,000,000
8,583,000

8,689,690 90.68
1,000,000 100.00
7,689,690 89.59

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I. - II.)
(skupaj prihodki minus odhodki)

6,450,000

5,253,000

81.44

166,756,133 172,154,133 103.24
3,560,800
3,760,800 105.62
3,090,000
3,250,000 105.18
3,400,000
4,200,000 123.53
156,705,333 160,943,333 102.70
25,784,200
25,784,200

26,784,200 103.88
26,784,200 103.88

16,222,177 15,966,480 98.42
13,000,000 13,000,000 100.00
154,712,677 148,312,677 95.86
29,000,000 41,000,000 141.38
48,900,000 34,080,000 69.69
66,776,065 68,376,665 102.40
95.13

-214,268,677 -214,696,366 100.20

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

kto

veljavni
proračun 2005
1

namen

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750 + 751)
750
7500
7502

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil - od javnih zavodov

175

rebalans
2

ind.
3=2/1

88,029,428 88,500,000 100.53
5,029,428 5,500,000 109.36
2,529,428 3,000,000 118.60
2,500,000 2,500,000 100.00

751
7511

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

83,000,000 83,000,000 100.00
83,000,000 83,000,000 100.00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441)
440
4402

DANA POSOJILA
Dana posojila javnim zavodom

VI. PREJETA MINUS DANA
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

POSOJILA

IN

0

0

0

0

SPREMEMBE
88,029,428 88,500,000 100.53

C. RAČUN FINANCIRANJA

kto

veljavni
proračun 2005
1

namen

rebalans
2

ind.
3=2/1

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

60,000,000

60,000,000 100.00

50

NAJETI KREDITI PRI SKALDIH - DOLGOROČNI KREDITI

60,000,000

60,000,000 100.00

500
5003

Domače zadolževanje:
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

60,000,000
60,000,000

60,000,000 100.00
60,000,000 100.00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA
550
5503

Odplačila domačega dolga:
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

0

0

0

0

0

0

60,000,000

X. POVEČANJE OZ. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III. +
VI. + IX.)
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH

60,000,000 100.00

-66,239,249 -66,196,366
66,239,249

66,196,366

0

0

XII. RAZLIKA

99.94
99.94

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 2005
1. Občina Lukovica
1.1 prihodki
kto

veljavni
proračun 2005
1

naziv

176

rebalans
2

ind.
3=2/1

70
7000
7030

7032
7033
7044
7047

71
7101
7102

7103

7111
7120
7130

7141

DAVČNI PRIHODKI
Dohodnina
Davki na nepremičnine:
1. Davek od premoženja od stavb
2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Davki na dediščine in darila
Davek na promet nepremičnin in na finan. premoženja
Davki na posebne storitve - igre na srečo
Drugi davki na uporabo blaga in storitev:
1. Okoljska dajatev … odvajanje odpadnih voda
2. Okoljska dajatev … odlaganja odpadkov
3. Turistična taksa
4. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. Požarna taksa
6. Odškodnina od izkopanih rudnin

347,263,000 381,172,000 109.76
250,814,000 266,749,000 106.35
36,192,000 30,975,000 85.59
1,167,000
950,000 81.41
35,025,000 30,025,000 85.72
2,392,000
2,799,000 117.02
10,987,000 44,292,000 403.13
461,000
1,027,000 222.78
46,417,000 35,330,000 76.11
12,500,000 14,000,000 112.00
15,000,000 15,000,000 100.00
63,000
400,000 634.92
1,563,000
1,130,000 72.30
1,291,000
0.00
16,000,000
4,800,000 30.00

NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih pod.
Prihodki od obresti:
1. Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
2. Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov
3. Prihodki od obresti od danih posojil - občanom
Prihodki od premoženja:
1. Prihodki od najemnin za poslovne prostore
2. Prihodki od najemnin za stanovanja
3. Prihodki od zakupnin - najemnina od SZ
4. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
5. Drugi prihodki od premoženja - zavarovalna odškod.

68,111,000
4,025,000
500,000
170,000
50,000
280,000
12,400,000
1,400,000
1,500,000
2,500,000
7,000,000

69,656,051
5,140,500
2,550,000
300,000
2,000,000
250,000
9,693,448
1,220,000
1,200,000
2,500,000
4,546,448
227,000

102.27
127.71
510.00
176.47
4,000
89.29
78.17
87.14
80.00
100.00
64.95

Upravne takse in pristojbine
Denarne kazni - degradacija in uzurpacija prostora
Prihodki od prodaje blaga in storitev:
1. Prihodki uprave
2. Prihodki od reklamnih panojev
3. Prihodki od storitev režijskega obrata
4. Prihodki glasila Rokovnjač
5. Čiščenje odpadnih voda - CČN Lukovica
6. Reklamni oglasi v Biltenu Občine Lukovica
Drugi nedavčni prihodki:
1. Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča
2. Prispevek za priklop na vodo. in kanal. omrežje
3. Prispevek občanov za investi. vlaganja - odlok
4. Prispevek od kamnoloma

2,930,000
51,000
15,505,000
5,000
1,700,000
400,000
1,400,000
12,000,000

1,086,000
603,000
17,797,329
382,330
1,700,000
190,000
1,400,000
14,000,000
124,999
32,785,774
26,200,000
2,500,000
3,500,000
585,774

37.06
1,182
114.78
7,647
100.00
47.50
100.00
116.67

32,700,000
26,200,000
2,500,000
3,500,000
500,000

100.26
100.00
100.00
100.00
117.15

72
7200

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov:
1. Prih. od prodaje stano. objektov in stanovanj

1,860,000
400,000
400,000

1,916,667 103.05
450,000 112.50
450,000 112.50

7201

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev:
1. Prodaja vozil za prevoz šoloobveznih otrok
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč:
1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1,160,000
1,160,000
300,000
300,000

1,166,667
1,166,667
300,000
300,000

7221

73
7300
7301

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb:
1. Grasto d.o.o. Domžale
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb:
1. Vračilo oskrbnine
177

25,000,000
25,000,000
25,000,000
0

100.57
100.57
100.00
100.00

51,890,347 207.56
25,000,000 100.00
25,000,000 100.00
2,928,257
2,928,257

7312

Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb:
1. HOFER KG HAUPTNIEDERLASSUNG, Avstrija

74
7400

TRANSFERNI PRIHODKI
Prejeta sredstva iz državnega proračuna:
1. Sredstva finančne izravnave za tekoče leto
2. Sredstva finančne izravnave za preteklo leto
3. Gozdne ceste
4. Zdravstveni dom Domžale
8. Sofinanciranje šole v Blagovici MŠŠ
9. Razpis kanalizacija Prevoje - Šentvid
10. Požarna taksa
11. Razvojni program podeželja
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov:
2. KS Rafolče - izgradnja kanalizacije
3. KS Krašnja - izgradnja kanalizacije
4. KS Pšajnovica - izgradnja mrliške vežice Češnjice
5. KS Prevoje - sofinanciranje razširitve pokopališča
6. KS Prevoje - sofinanciranje projektov za kanalizacijo
7. KS Lukovica - sanacija Mlakarjevega grabna

276,619,000 226,698,269
240,619,000 205,698,269
210,086,000 193,309,000
-7,865,000
250,000
279,269
2,283,000
18,000,000 18,000,000
10,000,000
1,500,000
475,000
36,000,000 21,000,000
7,000,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000 10,000,000

SKUPAJ PRIHODKI

718,853,000 731,333,334 101.74

7401

75
7500
7502
7511

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV:
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil - OŠ Janka Kersnika Brdo
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

0

23,962,090
23,962,090
81.95
85.49
92.01
111.71
0.00
100.00
0.00

58.33
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

88,029,428
2,529,428
2,500,000

88,500,000 100.53
3,000,000 118.60
2,500,000 100.00

83,000,000

83,000,000 100.00

SKUPAJ PREJEMKI
Stanje sredstev na dan 31.12. preteklega leta
Zadolževanje

806,882,428 819,833,334 101.61
66,239,249 66,196,366 99.94
60,000,000 60,000,000 100.00

SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

933,121,677 946,029,700 101.38

1.2. odhodki po področjih proračunske porabe
šifra

področje in pododdelek funkcionalne dejavnosti

01

JAVNA UPRAVA

02
0220

OBRAMBA
Civilna zaščita

03
0320
0360

veljavni
proračun 2005
1

rebalans
2

174,924,750 169,790,115

ind.
3=2/1
97.06

2,000,000
2,000,000

2,000,000 100.00
2,000,000 100.00

JAVNI RED IN VARNOST
Protipožarna varnost
Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti

12,950,000
11,500,000
1,450,000

13,950,000 107.72
11,500,000 100.00
2,450,000 168.97

04
0421
0451
0473
0490

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Kmetijstvo
Cestni promet
Turizem
Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

74,243,000
9,413,000
55,400,000
5,580,000
3,850,000

91,138,100
9,527,000
72,180,000
6,122,100
3,309,000

122.76
101.21
130.29
109.72
85.95

05

VARSTVO OKOLJA

172,915,000 165,565,000

95.75

178

0510
0520
0560

Zbiranje in ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadno vodo
Druge dejavnosti s področja varstva okolja

16,700,000
17,000,000 101.80
137,915,000 116,915,000 84.77
18,300,000
31,650,000 172.95

06
0610
0620
0630
0640

149,506,065 138,095,030 92.37
3,510,000
2,510,000 71.51
28,802,065
31,222,665 108.40
32,600,000
34,530,000 105.92
23,000,000
23,000,000 100.00

0660

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
Stanovanjska dejavnost
Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja
Oskrba z vodo
Cestna razsvetljava
Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in
prostorskega razvoja

07

ZDRAVSTVO

08
0810
0820
0840

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH
INSTITUCIJ
Dejavnost na področju športa in rekreacije
Kulturne dejavnosti
Ostale dejavnosti

09
0911
0912
092

IZOBRAŽEVANJE
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Ostale dejavnosti

10

SOCIALNA VARNOST

61,594,000

46,832,365

76.03

7,183,000

5,400,000

75.18

56,709,200
5,950,000
49,035,000
1,724,200

69,609,200
5,950,000
61,935,000
1,724,200

122.75
100.00
126.31
100.00

247,346,662 254,690,255 102.97
116,792,478 117,522,168 100.62
127,154,184 132,968,087 104.57
3,400,000
4,200,000 123.53
35,344,000

Skupaj

35,792,000 101.27

933,121,677 946,029,700 101.38

1.3. odhodki po področjih proračunske porabe,
proračunskih postavkah in kontih
kto

veljavni
proračun 2005
1

naziv

01 - JAVNA UPRAVA
0101

0102

rebalans
2

174,924,750 169,790,115

ind.
3=2/1
97.06

Plače občinske uprave in župana
4000 plače in dodatki
4001 regres za letni dopust
4002 povračila in nadomestila
4003 sredstva za delovno uspešnost
4004 sredstva za nadurno delo
4009 drugi izdatki zaposlenim
4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 prispevek za zaposlovanje
4013 prispevek za starševsko varstvo
4015 premije kolektivnega dodatnega in pokoj. zavarovanja
4028 davek na izplačane plače

67,086,300
47,100,000
1,591,700
2,500,000
1,100,000
2,260,600

67,086,300
47,100,000
1,591,700
2,500,000
1,100,000
2,260,600

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

4,700,000
3,730,000
32,000
52,000
820,000
3,200,000

4,700,000
3,730,000
32,000
52,000
820,000
3,200,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Plače voznikov šoloobveznih otrok in režijskega obrata
4000 plače in dodatki
4001 regres za letni dopust
4002 povračila in nadomestila
4003 sredstva za delovno uspešnost

25,311,000
17,100,000
1,302,300
1,800,000
300,000

25,311,000
17,100,000
1,302,300
1,800,000
300,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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4004 sredstva za nadurno delo
4009 drugi izdatki zaposlenim
4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 prispevek za zaposlovanje
4013 prispevek za starševsko varstvo
4015 premije kolektivnega dodatnega in pokoj. zavarovanja
4028 davek na izplačane plače

600,000
340,000
1,600,000
1,300,000
10,800
17,900
700,000
240,000

600,000
340,000
1,600,000
1,300,000
10,800
17,900
700,000
240,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

30,100,556
9,300,556
700,000
5,500,000
80,000
1,000,000
2,500,000
20,000
4,500,000
5,000,000
1,500,000

30,100,556
9,300,556
700,000
6,500,000
80,000
1,000,000
3,000,000
20,000
4,500,000
5,000,000

100.00
100.00
100.00
118.18
100.00
100.00
120.00
100.00
100.00
100.00
0.00

0103

Materialni stroški občinske uprave:
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 prevozni stroški in storitve
4024 izdatki za službena potovanja
4025 tekoče vzdrževanje
4027 kazni in odškodnine
4029 drugi operativni odhodki
4202 nakup opreme
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

0104

Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4029 drugi operativni odhodki
4202 nakup opreme

6,000,000
3,200,000
1,800,000
500,000
500,000

6,000,000
4,200,000
800,000
500,000
500,000

100.00
131.25
44.44
100.00
100.00

Sejnine občinskih svetnikov ter čla. delovnih teles obč.
sveta
4029 drugi operativni odhodki

5,500,000
5,500,000

3,500,000
3,500,000

63.64
63.64

300,000
300,000

150,000
150,000

50.00
50.00

1,830,000
150,000
684,289
152,000
120,300
20,078
133,333

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0105

0106

Sejnine nadzornega odbora
4029 drugi operativni odhodki

0107

Pokroviteljstva župana
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4023 prevozni stroški in storitve
4024 izdatki za službena potovanja
4029 drugi operativni odhodki
4119 drugi transferi posameznikom
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,830,000
150,000
684,289
152,000
120,300
20,078
133,333
470,000
100,000

470,000 100.00
100,000 100.00

0108

Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev
4029 drugi operativni odhodki

1,500,000
1,500,000

2,500,000 166.67
2,500,000 166.67

0109

Občinska priznanja, simboli in zastave
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve

820,000
40,000
780,000

820,000 100.00
40,000 100.00
780,000 100.00

0110

Stroški delitvene bilance
4029 drugi operativni odhodki

1,500,000
1,500,000

1,500,000 100.00
1,500,000 100.00

0111

Izdajanje glasila Rokovnjač
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje

8,900,000
5,244,000
16,000
160,000
180,000

8,900,000
5,244,000
16,000
160,000
180,000

180

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

4029 drugi operativni odhodki
4202 nakup opreme

2,900,000
400,000

2,900,000 100.00
400,000 100.00

0112

Provizija DURS
4029 drugi operativni odhodki

1,500,000
1,500,000

1,500,000 100.00
1,500,000 100.00

0113

Občinski praznik in ostale proslave, prireditve
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4023 prevozni stroški in storitve
4029 drugi operativni odhodki
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

2,000,000
220,000
600,000
570,000
500,000

2,000,000
220,000
600,000
570,000
500,000

110,000

110,000 100.00

Miklavževanje
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

1,100,000

1,100,000 100.00

1,100,000

1,100,000 100.00

300,000
300,000

300,000 100.00
300,000 100.00

4,674,674
4,674,674

5,000,000 106.96
5,000,000 106.96

0114

0115

Združenje občin Slovenije - članarina
4029 drugi operativni odhodki

0116

Splošna proračunska rezervacija
4090 splošna proračunska rezervacija

0118

Stroški najema kredita
4020 pisarniški in splošni material in storitve

0119

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
4000 plače in dodatki
4133 tekoči transferi v javne zavode

0180 SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI
INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE

100,000
100,000

1,500,000
1,500,000

0

390,039
222,608
167,431

16,402,220

10,302,220

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1500
1500

62.81

018001 Redna dejavnost Krajevna skupnost Blagovica
4130 tekoči transferi občinam

551,565
551,565

551,565 100.00
551,565 100.00

018002 Redna dejavnost Krajevna skupnost Češnjice
4130 tekoči transferi občinam

324,450
324,450

324,450 100.00
324,450 100.00

018003 Redna dejavnost Krajevna skupnost Krašnja
4130 tekoči transferi občinam

525,300
525,300

525,300 100.00
525,300 100.00

018004 Redna dejavnost Krajevna skupnost Lukovica
4130 tekoči transferi občinam

829,150
829,150

829,150 100.00
829,150 100.00

018005 Redna dejavnost Krajevna skupnost Prevoje
4130 tekoči transferi občinam

736,450
736,450

736,450 100.00
736,450 100.00

018006 Redna dejavnost Krajevna skupnost Rafolče
4130 tekoči transferi občinam

525,300
525,300

525,300 100.00
525,300 100.00

018007 Redna dejavnost Krajevna skupnost Trojane
4130 tekoči transferi občinam

551,565
551,565

551,565 100.00
551,565 100.00

018008 Redna dejavnost Krajevna skupnost Zlato Polje
4130 tekoči transferi občinam

358,440
358,440

358,440 100.00
358,440 100.00
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Krajevna skupnost Lukovica - odškodnina od izkopanih
018009 rudnin
4130 tekoči transferi občinam

12,000,000
12,000,000

5,900,000
5,900,000

49.17
49.17

02 - OBRAMBA

2,000,000

2,000,000 100.00

0220 CIVILNA ZAŠČITA

2,000,000

2,000,000 100.00

2,000,000
100,000
200,000
300,000
1,400,000

2,000,000
100,000
200,000
300,000
1,400,000

022001 Sredstva za civilno zaščito
4021 posebni material in storitve
4025 tekoče vzdrževanje
4029 drugi operativni odhodki
4202 nakup opreme

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

03 - JAVNI RED IN VARNOST

12,950,000

13,950,000 107.72

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

11,500,000

11,500,000 100.00

032001 Gasilska zveza Lukovica
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
4310 investicijski transferi neprofitnim organizacijam

10,000,000

10,000,000 100.00

7,500,000
2,500,000

7,500,000 100.00
2,500,000 100.00

032002 CPV Količevo
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

500,000
500,000

500,000 100.00
500,000 100.00

1,000,000
1,000,000

1,000,000 100.00
1,000,000 100.00

1,450,000

2,450,000 168.97

1,000,000
1,000,000

2,000,000 200.00
1,000,000
1,000,000 100.00

450,000
450,000

450,000 100.00
450,000 100.00

74,243,000

91,138,100 122.76

9,413,000

9,527,000 101.21

2,500,000
2,500,000

2,500,000 100.00
2,500,000 100.00

042102 Sofinanciranje bio-ekološkega kmetovanja
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

450,000
450,000

450,000 100.00
450,000 100.00

042103 Promocija blagovne znamke Črni graben
4020 pisarniški in splošni material in storitve

270,000
270,000

100,000
100,000

042104 Analize zemlje in krme
4029 drugi operativni odhodki
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

600,000
100,000
500,000

1,000,000 166.67
250,000 250.00
750,000 150.00

042105 Preventivni pregledi somatskih celic
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

250,000
250,000

350,000 140.00
350,000 140.00

032003 Sofinanciranje nakupa požarne lestve
4320 investicijski transferi občinam

0360 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA
REDA IN VARNOSTI
036001 Komunalno cestni nadzor
4029 drugi operativni odhodki
4130 tekoči transferi občinam
036002 Oskrba potepuških psov
4021 posebni material in storitve
04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
0421 KMETIJSTVO
042101 Sofinanciranje izboljšanja genetskega potenciala v živinoreji
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
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37.04
37.04

042106 Izobraževanje v kmetijstvu
4023 prevozni stroški in storitve
4029 drugi operativni odhodki
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

500,000
50,000
200,000
250,000

500,000
50,000
200,000
250,000

042107 Prevenitvne akcije v čebelarstvu
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

180,000

180,000 100.00

180,000

180,000 100.00

042108 Sofinanciranje konjereje
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

200,000
100,000

200,000 100.00
100,000 100.00

100,000

100,000 100.00

1,563,000
1,563,000

2,030,000 129.88
2,030,000 129.88

042109 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti
4025 tekoče vzdrževanje
042110 Prevoz pitne vode za živali
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 prevozni stroški in storitve

300,000
220,000
80,000

217,000
217,000

100.00
100.00
100.00
100.00

72.33
98.64
0.00

042111 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva - razpis
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

2,000,000

2,000,000 100.00

2,000,000

2,000,000 100.00

042113 Izdelava projekta za izgradnjo klavnice
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

600,000
600,000

0451 CESTNI PROMET

55,400,000

045101 Redno vzdrževanje lokalnih cest
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4025 tekoče vzdrževanje - letno
4029 drugi operativni odhodki
4111 družinski prejemki in starševska nadomestila
4130 tekoči transferi občinam
045102 Zimska služba
4023 prevozni stroški in storitve
4025 tekoče vzdrževanje - zimsko
4029 drugi operativni odhodki
4130 tekoči transferi občinam
4202 nakup opreme

0

0.00
0.00

72,180,000 130.29

9,800,000
100,000
650,000
6,789,200
1,200,000
60,800
1,000,000

9,350,000
100,000
650,000
6,339,200
1,200,000
60,800
1,000,000

95.41
100.00
100.00
93.37
100.00
100.00
100.00

16,200,000
100,000
11,585,000
900,000
2,615,000
1,000,000

15,200,000
100,000
10,585,000
900,000
2,615,000
1,000,000

93.83
100.00
91.37
100.00
100.00
100.00

045103 Prometna signalizacija - vertikalne in talne označbe
4025 tekoče vzdrževanje

1,200,000
1,200,000

2,650,000 220.83
2,650,000 220.83

045104 Geodetske storitve - odmere cest
4021 posebni material in storitve

1,000,000
1,000,000

4,000,000 400.00
4,000,000 400.00

045105 Nujne sanacije cest - usadi
4025 tekoče vzdrževanje

1,300,000
1,300,000

1,900,000 146.15
1,900,000 146.15

400,000
400,000

400,000 100.00
400,000 100.00

4,000,000

14,000,000 350.00

045106 Najnujnejši ukrepi za odpravo posledic neurja
4025 tekoče vzdrževanje
045108 Rekonstrukcija cest v KS Trojane - Podmilj
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4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4,000,000

14,000,000 350.00

045109 Izgradnja mostu čez Zlatenščico v Blagovici in izgradnja
nadomestne ceste
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

17,000,000

17,000,000 100.00

1,700,000
14,900,000
400,000

1,700,000 100.00
14,900,000 100.00
400,000 100.00

045110 Rekonstrukcija cest v KS Zlato Polje
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

2,000,000
2,000,000

2,000,000 100.00
2,000,000 100.00

045111 Ureditev varnih poti v šolo
4021 posebni material in storitve
4025 tekoče vzdrževanje

1,000,000
500,000
500,000

4,000,000 400.00
500,000 100.00
3,500,000 700.00

045112 Ureditev ceste v Krašnji
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev

1,500,000
1,500,000

1,500,000 100.00
1,500,000 100.00

045113 Zamenjava zemljišča
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

0473 TURIZEM

5,580,000

180,000
180,000

6,122,100 109.72

047301 Promocijska turistična gradiva
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4029 drugi operativni odhodki

900,000
242,679
138,288
519,033

1,395,311
737,990
138,288
519,033

155.03
304.10
100.00
100.00

047302 Promocija turizma
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4029 drugi operativni odhodki

600,000
148,441
365,277
86,282

646,789
195,230
365,277
86,282

107.80
131.52
100.00
100.00

047303 Sofinanciranje Turistične zveze Lukovica
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

900,000

900,000 100.00

900,000

900,000 100.00

047304 Občinski zbornik
4021 posebni material in storitve

1,680,000
1,680,000

1,680,000 100.00
1,680,000 100.00

047307 Ureditev okolice zadrževalnika Drtijščica
4021 posebni material in storitve

1,500,000
1,500,000

1,500,000 100.00
1,500,000 100.00

0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA
GOSPODARSKIH ZADEV

3,850,000

3,309,000

85.95

049001 Regionalni razvojni programi
4021 posebni material in storitve
4136 drugi transferi v javne agencije
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

2,550,000
800,000
250,000
1,500,000

2,956,000
1,206,000
250,000
1,500,000

115.92
150.75
100.00
100.00

049003 Sofinanciranje delovanja LPC Domžale
4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
049004 Kreditiranja podjetništva in obrti

300,000
300,000
1,000,000
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300,000 100.00
300,000 100.00
53,000

5.30

4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
05 - VARSTVO OKOLJA
0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

1,000,000

53,000

5.30

172,915,000 165,565,000

95.75

16,700,000

051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 prevozni stroški in storitve

300,000
20,000
180,000
100,000

17,000,000 101.80
300,000
20,000
180,000
100,000

100.00
100.00
100.00
100.00

051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob
4311 investicijski transfer javnim podjetjem in družbam

15,000,000
15,000,000

15,000,000 100.00
15,000,000 100.00

051003 Ekološki otoki
4202 nakup opreme
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4311 investicijski transfer javnim podjetjem in družbam

1,200,000
400,000
200,000
600,000

1,400,000 116.67
400,000 100.00
1,000,000 500.00
0.00

200,000
200,000

300,000 150.00
300,000 150.00

051004 Čiščenje divjih odlagališč
4020 pisarniški in splošni material in storitve

0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

137,915,000 116,915,000

052001 Javna kanalizacija - odpadne vode
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4025 tekoče vzdrževanje
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 investicijsko vzdrževanje in obnove
052002 Vzdrževanje CČN Lukovica v Vrbi
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4029 drugi operativni odhodki
4202 nakup opreme

9,515,000
15,000
2,500,000
3,000,000
4,000,000

84.77

7,515,000 78.98
15,000 100.00
2,500,000 100.00
1,000,000 33.33
4,000,000 100.00

12,100,000
1,260,000
640,000
5,000,000
3,000,000
200,000
2,000,000

12,100,000
1,260,000
640,000
5,000,000
3,000,000
200,000
2,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

052003 Kanalizacija Lukovica
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

900,000
900,000

0

0.00
0.00

052004 Kanalizacija Krašnja
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

17,700,000
17,300,000
400,000

19,400,000 109.60
19,000,000 109.83
400,000 100.00

052005 Kanalizacija Rafolče
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

77,900,000
160,000
40,000
76,200,000
1,500,000

70,700,000 90.76
160,000 100.00
40,000 100.00
69,000,000 90.55
1,500,000 100.00

052006 Kanalizacija Šentvid - Prevoje
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

19,800,000
12,600,000
7,200,000

0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA
OKOLJA
056001 Vzdrževanje hudournikov - sanacija Mlakarjevega grabna
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7,200,000

36.36
0.00
7,200,000 100.00

18,300,000

31,650,000 172.95

18,300,000

31,650,000 172.95

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor
06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI
RAZVOJ
0610 STANOVANJSKA DEJAVNOST

18,000,000
300,000

31,000,000 172.22
650,000 216.67

149,506,065 138,095,030
3,510,000

2,510,000

92.37
71.51

061001 Plačila bančnih storitev - stanovanjska posojila
4029 drugi operativni odhodki

300,000
300,000

300,000 100.00
300,000 100.00

061002 Stroški vodenja odkupa stanovanj
4020 pisarniški in splošni material in storitve

100,000
100,000

100,000 100.00
100,000 100.00

061003 Subvencioniranje stanarin
4119 drugi transferi posameznikom

500,000
500,000

500,000 100.00
500,000 100.00

061004 Slovenska odškodninska družba d. d.
4132 tekoči transferi v druge javne sklade

100,000
100,000

100,000 100.00
100,000 100.00

061005 Stanovanjski sklad Republike Slovenije
4132 tekoči transferi v druge javne sklade

200,000
200,000

200,000 100.00
200,000 100.00

061006 Upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi prostori
4020 pisarniški in splo. material in stori. - pobiranje
najemnin
4029 drugi operativni odhodki - upravljanje

700,000

700,000 100.00

300,000
400,000

300,000 100.00
400,000 100.00

061007 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4029 drugi operativni odhodki - cenitve

610,000
70,000
140,000
400,000

210,000 34.43
70,000 100.00
140,000 100.00
0.00

061008 Subvencioniranje obrestne mere
4119 drugi transferi posameznikom

1,000,000
1,000,000

0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA IN RAZVOJA

400,000
400,000

40.00
40.00

28,802,065

31,222,665 108.40

062003 Izdelava izvedbenih prostorskih aktov
4021 posebni material in storitve
4029 drugi operativni odhodki
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

7,300,000
1,400,000

9,200,000 126.03
1,400,000 100.00

5,900,000

7,800,000 132.20

062004 Evidenca NUSZ
4208 študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor

1,800,000
1,800,000

2,000,000 111.11
2,000,000 111.11

062005 Sofinanciranje izdelave Krajinske zasnove Volčji potok
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

1,682,065
1,682,065

1,682,065 100.00
1,682,065 100.00

062007 Strategija prostorskega razvoja in prostorski red občine
4021 posebni material in storitve
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

15,000,000
500,000
14,500,000

15,000,000 100.00
500,000 100.00
14,500,000 100.00

062008 Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo
4208 študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor
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1,500,000
1,500,000

1,330,600
1,330,600

88.71
88.71

062009 Ulični sistem - Lukovica, Prevoje, Šentvid
4021 posebni material in storitve

1,000,000
1,000,000

062010 Prostorski informacijski sistem, Banka cestnih podatkov
4021 posebni material in storitve

0630 OSKRBA Z VODO
063001 Javni vodovod
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4026 poslovne najemnine in zakupnine
4027 kazni in odškodnine
4029 drugi operativni odhodki
4205 investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor
063002 Prevoz pitne vode
4023 prevozni stroški in storitve
063003 Vodovod Straža
4208 študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor

520,000
520,000

1,700,000 170.00
1,700,000 170.00
310,000
310,000

59.62
59.62

32,600,000

34,530,000 105.92

21,100,000
30,000
370,000
50,000
2,100,000
350,000
180,000
20,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000

19,100,000
30,000
370,000
50,000
1,100,000
350,000
180,000
20,000
4,000,000
10,000,000
3,000,000

90.52
100.00
100.00
100.00
52.38
100.00
100.00
100.00
80.00
100.00
100.00

500,000
500,000

0

0.00
0.00

1,000,000
1,000,000

3,000,000 300.00
3,000,000 300.00

500,000
500,000

500,000 100.00
500,000 100.00

063007 Obnova vodovoda Krašnja
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

2,000,000
2,000,000

4,430,000 221.50
4,430,000 221.50

063008 Obnova vodovoda Lukovica
4025 tekoče vzdrževanje

7,500,000
7,500,000

7,500,000 100.00
7,500,000 100.00

23,000,000

23,000,000 100.00

064001 Javna razsvetljava
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4205 investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

23,000,000
20,000
12,480,000
8,000,000
2,000,000
500,000

23,000,000
20,000
12,480,000
8,000,000
2,000,000
500,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0660 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA
STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA
RAZVOJA

61,594,000

46,832,365

76.03

063006 Sanacija vaških vodovodov
4025 tekoče vzdrževanje

0640 CESTNA RAZSVETLJAVA

066001 Vzdrževanje javnih površin

600,000

187

600,000 100.00

4021 posebni material in storitve
4025 tekoče vzdrževanje
4026 poslovne najemnine in zakupnine

30,000
420,000
150,000

30,000 100.00
420,000 100.00
150,000 100.00

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4130 tekoči transferi občinam

500,000
120,000
180,000
200,000

500,000
120,000
180,000
200,000

066003 Krasitev krajev - novoletna
4021 posebni material in storitve

550,000
550,000

550,000 100.00
550,000 100.00

066004 Obleka in zaščitna sredstva režijskega obrta
4021 posebni material in storitve

800,000
800,000

800,000 100.00
800,000 100.00

066005 Vozni park režijskega obrata
4021 posebni material in storitve
4023 prevozni stroški in storitve
4201 nakup prevoznih sredstev

8,100,000
100,000
5,000,000
3,000,000

9,714,743 119.94
100,000 100.00
6,870,440 137.41
2,744,303 91.48

066006 Orodje in naprave režijskega obrata
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4202 nakup opreme

3,000,000
100,000
700,000
200,000
1,000,000
1,000,000

3,000,000
100,000
700,000
200,000
1,000,000
1,000,000

066007 Mrliška vežica Češnjice
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

7,700,000
7,500,000
200,000

8,170,000 106.10
7,970,000 106.27
200,000 100.00

066008 Pokopališče Krašnja - dovozna pot
4021 posebni material in storitve
4029 drugi operativni odhodki

600,000
500,000
100,000

488,822
488,822

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

81.47
97.76
0.00

066009 Pokopališče Šentvid - širitev
4021 posebni material in storitve
4029 drugi operativni odhodki
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

17,800,000
400,000
400,000
15,000,000
2,000,000

2,800,000 15.73
400,000 100.00
400,000 100.00
0.00
2,000,000 100.00

066012 Mrliška vežica v Blagovici in Krašnji
4021 posebni material in storitve
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

1,944,000
450,000
1,494,000

1,944,000 100.00
450,000 100.00
1,494,000 100.00

066013 Idejni projekti L1, PŠ4, Krašnja, …
4021 posebni material in storitve
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

11,500,000
1,500,000
10,000,000

10,234,800
514,800
9,720,000

89.00
34.32
97.20

066015 Ureditev deponije za RO
4025 tekoče vzdrževanje

1,000,000
1,000,000

530,000
530,000

53.00
53.00

066016 Nakup zemljišča v Lukovici
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev

7,500,000
7,500,000

7,500,000 100.00
7,500,000 100.00

7,183,000

5,400,000

07 - ZDRAVSTVO
0701

Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica
188

210,000

75.18

210,000 100.00

4133 tekoči transferi v javne zavode

210,000

210,000 100.00

0702

Sofinanciranje specialnega pedagoga
4119 drugi transferi posameznikom

880,000
880,000

880,000 100.00
880,000 100.00

0703

Klinični pregled dojk
4119 drugi transferi posameznikom

210,000
210,000

210,000 100.00
210,000 100.00

0704

Mrliško ogledna služba
4021 posebni material in storitve

1,000,000
1,000,000

1,500,000 150.00
1,500,000 150.00

0705

Zdravstveni dom Domžale
4323 investicijski transferi javnim zavodom

4,583,000
4,583,000

2,300,000
2,300,000

0706

Sofinanciranje projekta Zdravo življenje
4133 tekoči transferi v javne zavode

50.19
50.19

300,000
300,000

300,000 100.00
300,000 100.00

56,709,200

69,609,200 122.75

5,950,000

5,950,000 100.00

500,000
500,000

500,000 100.00
500,000 100.00

081002 Program športa in rekreacije - razpis
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

3,600,000

3,600,000 100.00

3,600,000

3,600,000 100.00

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,600,000
1,600,000

1,600,000 100.00
1,600,000 100.00

250,000
125,000

250,000 100.00
125,000 100.00

125,000

125,000 100.00

49,035,000

61,935,000 126.31

082001 Knjižnica Domžale
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4133 tekoči transferi v javne zavode

25,300,000
200,000
25,100,000

25,300,000 100.00
200,000 100.00
25,100,000 100.00

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4202 nakup opreme

3,600,000
40,000
210,000
650,000
1,400,000
1,300,000

4,200,000
50,000
300,000
750,000
1,800,000
1,300,000

116.67
125.00
142.86
115.38
128.57
100.00

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 tekoče vzdrževanje
4029 drugi operativni odhodki

6,200,000
1,180,000
4,500,000
520,000

17,500,000
1,200,000
15,500,000
800,000

282.26
101.69
344.44
153.85

082004 Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov

1,400,000

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN
DRUGIH INSTITUCIJ
0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN
REKREACIJE
081001 Športna igrišča in objekti
4025 tekoče vzdrževanje

081004 Sredstva za pospeševanje športa
4021 posebni material in storitve
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
0820 KULTURNE DEJAVNOSTI
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1,400,000 100.00

4021 posebni material in storitve
4025 tekoče vzdrževanje
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

400,000
1,000,000

400,000 100.00
500,000 50.00
500,000

082006 Obnova cerkve Sv. Luka v Sp. Praprečah
4310 investicijski transferi neprofitnim organizacijam

3,000,000
3,000,000

3,000,000 100.00
3,000,000 100.00

082007 Spomenik in grobišče padlim na pokopališču Šentvid
4025 tekoče vzdrževanje

1,500,000
1,500,000

1,500,000 100.00
1,500,000 100.00

082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

3,600,000

3,600,000 100.00

3,600,000

3,600,000 100.00

082009 Obnova cerkve Sv. Vida v Šentvidu
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

300,000

300,000 100.00

300,000

300,000 100.00

082011 Grobišče na pokopališču Krašnja
4025 tekoče vzdrževanje

300,000
300,000

800,000 266.67
800,000 266.67

082012 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale
4132 tekoči transferi v javne sklade

535,000
535,000

535,000 100.00
535,000 100.00

082013 Obnova cerkve Sv. Marije Magdalene v Zlatem Polju
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

500,000

500,000 100.00

500,000

500,000 100.00

082014 Godba Lukovica
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

1,000,000

1,000,000 100.00

1,000,000

1,000,000 100.00

082015 Obnova cerkve Sv. Petra v Blagovici
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

1,000,000

1,000,000 100.00

1,000,000

1,000,000 100.00

082016 Obnova cerkve Marijinega vnebovzetja na Brdu
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

500,000

500,000 100.00

500,000

500,000 100.00

082017 Srečanje pevskih zborov Šentvidov
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

300,000

300,000 100.00

300,000

300,000 100.00

082018 V spomin na misijonarja Francija Pavliča
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

0

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

500,000
500,000

1,724,200

1,724,200 100.00

084001 LDS - Liberalna demokracija Slovenije
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

321,000

321,000 100.00

321,000

321,000 100.00

084002 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

303,600

303,600 100.00

303,600

303,600 100.00

084003 SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije

154,800

154,800 100.00
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4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

154,800

154,800 100.00

084004 SLS - Slovenska ljudska stranka
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

158,400

158,400 100.00

158,400

158,400 100.00

084005 SMS - Stranka mladih Slovenije
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

116,400

116,400 100.00

116,400

116,400 100.00

084006 Društvo izgnancev Slovenije
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

30,000

30,000 100.00

30,000

30,000 100.00

084007 Društvo prijateljev družine Trojane
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

30,000

30,000 100.00

30,000

30,000 100.00

084008 Društvo prijateljev mladine Lukovica
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

200,000

200,000 100.00

200,000

200,000 100.00

084009 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

150,000

150,000 100.00

150,000

150,000 100.00

084011 Občinski odbor ZZB NOV Lukovica
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

200,000

200,000 100.00

200,000

200,000 100.00

084012 Območno združenje Slovenskih častnikov Domžale
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

30,000

30,000 100.00

30,000

30,000 100.00

084013 Združenje mobilizirancev Gorenjske
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

30,000

30,000 100.00

30,000

30,000 100.00

09 - IZOBRAŽEVANJE

247,346,662 254,690,255 102.97

0911 PREDŠOLSKA VZGOJA

116,792,478 117,522,168 100.62

091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih
4119 drugi transferi posameznikom
4133 tekoči transferi v javne zavode

114,540,000 114,540,000 100.00
113,740,000 113,740,000 100.00
800,000
800,000 100.00

091102 80 urni predšolski program
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,332,478
1,332,478

091103 Učni pripomočki
4020 pisarniški in splošni material in storitve
091105 Redno vzdrževanje vrtca
4133 tekoči transferi v javne zavode
091106 Oprema vrtca
4323 investicijski transferi javnim zavodom

87.99
87.99

10,000
10,000

10,000 100.00
10,000 100.00

910,000
910,000

1,710,000 187.91
1,710,000 187.91

0
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1,172,478
1,172,478

89,690
89,690

0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

127,154,184 132,968,087 104.57

OŠ Janka Kersnika Brdo

118,325,184 124,459,624 105.18

091201 Prevozi v šolo - stroški vozil
4023 prevozni stroški in storitve
4024 izdatki za službena potovanja

8,000,000
7,980,000
20,000

091202 Prevozi v šolo
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 drugi operativni odhodki
4119 drugi transferi posameznikom

22,220,000
10,000
200,000
60,000
21,950,000

8,000,000 100.00
7,980,000 100.00
20,000 100.00
27,410,000
10,000
200,000
100,000
27,100,000

123.36
100.00
100.00
166.67
123.46

091203 Uvajanje tujega jezika
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,475,673
1,475,673

1,475,673 100.00
1,475,673 100.00

091204 Specialni pedagog
4133 tekoči transferi v javne zavode

2,909,054
2,909,054

2,909,054 100.00
2,909,054 100.00

091205 Varstvo vozačev
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,705,454
1,705,454

1,705,454 100.00
1,705,454 100.00

16,747,000
3,000
16,744,000

16,747,000 100.00
3,000 100.00
16,744,000 100.00

091207 Sanitarni pregled kuhinje
4133 tekoči transferi v javne zavode

163,149
163,149

270,000 165.49
270,000 165.49

091208 Prireditev za odličnjake
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4021 posebni material in storitve
4133 tekoči transferi v javne zavode

350,000
200,000
50,000
100,000

350,000
200,000
50,000
100,000

091209 Šolska tekmovanja
4133 tekoči transferi v javne zavode

282,923
282,923

300,000 106.04
300,000 106.04

091211 Bralna značka
4133 tekoči transferi v javne zavode

367,077
367,077

367,077 100.00
367,077 100.00

091212 Redno vzdrževanje šol
4133 tekoči transferi v javne zavode

7,600,000
7,600,000

091213 Turistični krožek
4133 tekoči transferi v javne zavode

170,000
170,000

170,000 100.00
170,000 100.00

091215 Varovanje šole
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,400,000
1,400,000

1,400,000 100.00
1,400,000 100.00

36,212,677
8,000,000
28,212,677

36,212,677 100.00
8,000,000 100.00
28,212,677 100.00

091217 Oprema šole
4323 investicijski transferi javnim zavodom

4,000,000
4,000,000

5,300,000 132.50
5,300,000 132.50

091218 Izdelava študij varnih poti v šolo
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor

1,500,000
1,500,000

1,500,000 100.00
1,500,000 100.00

091206 Materialni stroški
4020 pisarniški in splošni material in storitve
4133 tekoči transferi v javne zavode

091216 Izgradnja PŠ Blagovica
4208 študije o izvedljivosti projekta, proj. dok., nadzor
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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6,000,000
6,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00

78.95
78.95

091219 Nakup kombijev
4201 nakup prevoznih sredstev

13,222,177
13,222,177

091220 Podaljšano bivanje - sklep občinskega sveta
4133 tekoči transferi v javne zavode

13,222,177 100.00
13,222,177 100.00

0

1,120,512
1,120,512

6,912,000

6,491,463

091270 Prevozi v šolo
4133 tekoči transferi v javne zavode

2,148,000
2,148,000

2,148,000 100.00
2,148,000 100.00

091271 Varstvo vozačev
4133 tekoči transferi v javne zavode

731,000
731,000

731,000 100.00
731,000 100.00

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt
4133 tekoči transferi v javne zavode

1,027,000
1,027,000

1,027,000 100.00
1,027,000 100.00

091273 Uvajanje tujega jezika
4133 tekoči transferi v javne zavode

107,000
107,000

107,000 100.00
107,000 100.00

091275 Materialni stroški
4133 tekoči transferi v javne zavode

622,000
622,000

622,000 100.00
622,000 100.00

091276 Investicijsko vzdrževanje
4133 tekoči transferi v javne zavode

2,102,000
2,102,000

091277 Šolska tekmovanja
4133 tekoči transferi v javne zavode

46,000
46,000

46,000 100.00
46,000 100.00

129,000
129,000

129,000 100.00
129,000 100.00

1,367,000
1,367,000

1,367,000 100.00
1,367,000 100.00

550,000
550,000

650,000 118.18
650,000 118.18

092, 093, 094 SREDNJEŠOLSKO, VIŠJEŠOLSKO IN
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

3,400,000

4,200,000 123.53

Štipendije dijakov in študentov
4117 štipendije

3,400,000
3,400,000

4,200,000 123.53
4,200,000 123.53

35,344,000

35,792,000 101.27

OŠ Roje

091278 Zavarovanje premoženja, varovanje objekta
4133 tekoči transferi v javne zavode
091290 Glasbena šola Domžale
4133 tekoči transferi v javne zavode
091295 Prevozi otrok v ostale OŠ
4119 drugi transferi posameznikom

09234

10 - SOCIALNA VARNOST

1,681,463
1,681,463

93.92

79.99
79.99

1001

Regresiranje oskrbe v domovih
4119 drugi transferi posameznikom

8,000,000
8,000,000

10,500,000 131.25
10,500,000 131.25

1003

Pomoč na domu
4112 transferi za zagotavljanje socialne varnosti

2,700,000
2,700,000

2,700,000 100.00
2,700,000 100.00

1004

Subvencioniranje vozovnic
4119 drugi transferi posameznikom

3,900,000
3,900,000

3,900,000 100.00
3,900,000 100.00

1005

Pomoč pri učenju
4112 transferi za zagotavljanje socialne varnosti

390,000
390,000

550,000 141.03
550,000 141.03
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1006

Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti
4133 tekoči transferi v javne zavode

137,000
137,000

137,000 100.00
137,000 100.00

1007

Zdravstveno zavarovanje občanov
4131 tekoči transferi v skalde socialnega zavarovanja

10,000,000
10,000,000

10,500,000 105.00
10,500,000 105.00

1008

Enkratne denarne pomoči
4119 drugi transferi posameznikom

480,000
480,000

480,000 100.00
480,000 100.00

1009

Prispevek za novorojence
4111 družinski prejemki in starševska nadomestila

3,500,000
3,500,000

3,700,000 105.71
3,700,000 105.71

1010

Preventivni program za osnovnošolce
4133 tekoči transferi v javne zavode

100,000
100,000

100,000 100.00
100,000 100.00

1011

Plačilo pogrebnin
4119 drugi transferi posameznikom

450,000
450,000

450,000 100.00
450,000 100.00

1012

Sofinanciranje socialnih društev - razpis
4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

775,000

775,000 100.00

775,000

775,000 100.00

1013

Plača družinskega pomočnika
4119 drugi transferi posameznikom

4,912,000
4,912,000

SKUPAJ

2,000,000
2,000,000

40.72
40.72

933,121,677 946,029,700 101.38

SREDSTVA REZERV - 2005
PRIHODKI

kto

910
910001
910002

veljavni
proračun 2005
1

naziv

rebalans
2

ind.
3=2/1

PRIHODKI - Sredstva rezerv:

10,779,879

10,679,879 99.07

Prenos iz predhodnega leta
Dotacija iz proračuna
Prihodki od obresti - vezanega depozita

10,479,879

10,479,879 100.00

300,000

200,000 66.67

ODHODKI

9100
910004
910005
910006
910007

ODHODKI - Sredstva rezerv:

0

0

Odhodki za namene, določene v zakonu:
Pomoč po požaru
Pomoč po neurju
Zbiranje podatkov po toči
Odprava posledic neurja

0

0

Prihodki - odhodki

10,779,879
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10,679,879 99.07

Na podlagi 80. a člena do 80. h člena Zakona o javnih financah ( Ur. list RS, št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02 ), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin ( Ur. list
RS, št. 123/03 ) ter 16.člena statuta Občine Lukovica ( Ur. v. Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na 22. seji, dne 28.11.2005, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SOGLASJA ZA PRODAJO SOLASTNINSKEGA DELEŽA OBČINE LUKOVICA
PRI VETERINI KAMNIK, D.O.O.
Občinski svet Občine Lukovica soglaša s prodajo solastninskega deleža Občine Lukovica pri Veterini
Kamnik, d.o.o. v ocenjeni in ponujeni vrednosti 1.570.000,00 SIT.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/22/2005
Datum: 24. 11. 2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora ( Ur. list RS, št 110/02, 8/03 ) in 16. člena statuta Občine Lukovica, št. 1/01)
je Občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 28.11.2005, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU OBVEZNE RAZLAGE 11. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
OBČINE LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejme obvezno razlago 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.:8/22/05
Datum: 28. 11. 2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 28.11.2005 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
11. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA
Določbe v drugi in tretji alinei točke (1.1.) 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica je
šteti tako, da se pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo merila
in pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje najbližje sosednje morfološke celote in enote. Za
določanje gradbenih parcel se upoštevajo merila in pogoji 18. člena odloka.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/22/05
Datum: 28.11.2005

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.
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KAZALO 09/2005
SKLEP O SPREJEMU SOGLASJA ZA PRODAJO DELNIC BANKE DOMŽALE, KI JIH IMA V LASTI OBČINA LUKOVICA

149

SKLEP O SPREJEMU DOPOLNJENEGA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA L10 LUKOVICA – SEVER 149
ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA L10 LUKOVICA SEVER

150

ODLOK O SPREJETJU PROGRAMA OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO OBMOČJA L10 LUKOVICA SEVER

159

SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PROIZVODNE CONE
159

ŽELODNIK

ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PROIZVODNE CONE ŽELODNIK

160

ODLOK O SPREJETJU PROGRAMA OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO NA OBMOČJU PROIZVODNE CONE ŽELODNIK
169
SKLEP
O
SPREJEMU
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
IN
DOPOLNITVAH
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ JANKA KERSNIKA BRDO

ODLOKA

O

USTANOVITVI
170

JAVNEGA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ
JANKA KERSNIKA BRDO
170
SKLEP O SPREJEMU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005 IN ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005
171
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005

172

PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005

175

SKLEP O SPREJEMU SOGLASJA ZA PRODAJO SOLASTNINSKEGA DELEŽA OBČINE LUKOVICA PRI VETERINI KAMNIK, D.O.O.
200
SKLEP O SPREJEMU OBVEZNE RAZLAGE 11. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA
200
OBVEZNA RAZLAGA 11. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE

LUKOVICA

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Mojca Stoschitzky 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, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 160 izvodov
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