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fax: 01 72-96-313  

	

datum: 	27. 2. 2018  

	

številka: 	011-0111-41 /2015  

OBČINA LUKOVICA 

Občinski svet 
Odbor za gospodarsfvo, 

komunalo in prostor 

Na podlagi  28.  člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.  9/2011, 
15/2014)  in ob smiselni uporabi določb  8.  člena Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta 
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.  15/2014)  

SKLICUJEM  

19.  redno sejo Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor 

SeÍa bo potekala  
v torek,  6.3.2018,  ob  18.00  uri,  

v Društveni sobi Občine Lukovica (pritličÍe), Stari trq  1,  Lukovica. 

Predlog dnevnega reda:  
1. Pregled in potrditev zapisnika  18.  redne seje Odbora za gospodarstvo, komunalo in 

prostor z dne  24.1.2018; 
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva 

Pustotnik —druga obravnava;  
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica —prva 

obravnava;  
4. Seznanitev s Poročilom o urejanju potoka Čepljica v Občini Lukovica;  
5. Razno; 

Prosim za točno in zanesljivo udeležbo. 

S spoštovanjem! 

Predsednik Odbora za gospodarstvo, 
komunalo in prostor 
Tomaž Prohinar, I.r. 

Priloge: 
- 	k točki  1:  Zapisnik  18.  redne seje z dne  24.1.2018  
- k točki  2:  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega 

gospodarstva Pustotnik —druga obravnava  

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



- k točki  3:  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lu{<ovica —prva 
obravnava 

- 	k točki  4:  Poročilo o urejanju potoka Čepljica v Občini Lukovica 

Vabljeni: 
člani odbora: 

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

* g. Matej Kotnik, župan 
* g. Stojan Majdič, direktor občinske uprave 
* ga. Nina Kodrin, občinska uprava 
* ga. Tatjana Suhadolc, občinska uprava 
* ga. Katka Bohinc, občinska uprava 
* g. Uroš Drobež, občinska uprava 
* ga. Vera Rutar, RRD d.o.o., Domžale 

V VEDNOST: 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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