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OBČINA LUKOVICA

Občinski svet
Odbor za gospodarstvo,

komunalo in prostor

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/2011) in 3.
odstavka 68. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 12/2011)

SKLICUJEM

2. redno sejo Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor

Seja bo potekala
v ponedeljek, 20. aprila 2015, ob 18.00 uri,

v prostorih sejne sobe Občine Lukovica, Veidrov trg 7, v Šentvidu pri Lukovici.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za gospodarstvo, komunalo in

prostor z dne 14.01.2015;
2. Obravnava vloge za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene

znamke »Zakladi Črni graben«
3. Obravnava vloge za finančno in fizično pomoč pri obnovi ribnikov
4. Obravnava vlog za dodelitev finančne pomoči pri sanaciji škode nastale zaradi plazov in

zemeljskih udorov
5. Obravnava vlog občanov
6. Pravilnik o subvencioniranju malih čistilnih naprav (MČN)
7. Obravnava projekta Pungartnikova hiša
8. Stanje priprave OPN
9. Razno.

Prosim za točno in zanesljivo udeležbo.

S spoštovanjem!

e-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
splet: http://www.lukovica.si



Priloge:
k točki 1: zapisnik 1. redne seje z dne 14.01.2015
k točki 2: vloga KUD Fran Maselj Podlimbarski z dne 26.2.2015, obrazložitev au št. 322-
0007-003/15 z dne 8. 4.2015, Pogodba o uporabi kolektivne blagovne in storitve znamke
"Zakladi Črni graben"
k točki 3: Prošnja RO Črni Graben z dne 23.3.2015, obrazložitev au št. 092-0009-
002/15 z dne 10.4.2015
k točki 4: obrazložitev au z dne 10. 4.2015, vloga ge. Zdenke Šraj, ge. Dragice in g.
Zdravka Umek ter ge. Urankar Stanke
k točki 5: vloga ge. Ančke Pipp, g. Gregorja Bernota, g. Petra Mesariča, g. Cirila
Gerčarja, g. Francija Zobavnika, g. Tadeja Drobneta in ge. Franje Močnik Drobne, g.
Silva Novaka, g. Vincencija Urbanija, g. Franca Barliča
k točki 6: gradivo je posredovano z gradivom za 4. redno sejo OS
k točki 7: obrazložitev au z dne 08.04.2015, grafične priloge projekta
k točki 8: gradivo je posredovano z gradivom za 4. redno sejo OS

Vabljeni:
* člani odbora:

o ga. Olga Vrankar (olga.vrankar@gov.si)
o g. Tomaž Beden (beden@simtek.si)
o g. Janez Bernot (bernot.janez@gmail.com)
o g. Janez Dimic Uanez.dimic@nlb.si)

* g. Matej Kotnik, župan
* g. Stojan Majdič, direktor občinske uprave
* g. Rok Penec, občinska uprava
* g. Primož Dežman, občinska uprava
* ga. Tatjana Suhadolc, občinska uprava
* ga. Katka Bohinc, občinska uprava

V VEDNOST:
zbirka dokumentarnega gradiva


