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Javno
naznanilo
o
javni
razgrnitvi
dopolnjenega
osnutka
Občinskega
prostorskega načrta Občine Divača in
Okoljskega poročila

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 66. člena
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je
Občinski svet Občine Divača na svoji 25. redni seji dne
9.4.2014, sprejel

Na podlagi določil 50. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10-POPR.), 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 30. člena Statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06), je
župan Občine Divača, sprejel

SKLEP
O USTANOVITVI KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLNJE
LEŽEČE

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE
DIVAČA IN OKOLJSKEGA POROČILA

1. člen
Ustanovi se novo krajevno skupnost Dolnje Ležeče za
območje naselja Dolnje Ležeče.
2. člen
Krajevno skupnost Divača se zmanjša za območje
naselja Dolnje Ležeče (k.o. Dolnje Ležeče)
3. člen
Do naslednje seje se pripravi ustrezne spremembe
aktov za uveljavitev tega sklepa z letošnjimi lokalnimi
volitvami.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se ga s
prenehanjem tekočega mandata sveta krajevne
skupnosti Divača.
Številka: 032-0003/2014-07
Divača, 9.4.2014
Občina Divača
Drago Božac, župan

1. člen
Občina Divača obvešča o javni razgrnitvi naslednjih
dokumentov:
1. Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega
načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine
Divača, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., iz
Ljubljane, Projekt – dopolnjen osnutek OPN - maj
2014
2. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt
Občine Divača, marec 2014 in Dodatek za presojo
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Divača na
varovana območja, april 2014; izdelanima za
pridobitev mnenja o ustreznosti, ki ju je izdelal
OIKOS d.o.o. iz Kamnika.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od petka 16. 5. 2014 do
vključno petka 18. 7. 2014 javno razgrnjeno v sejni
sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, v
poslovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v
digitalni obliki na spletni strani Občine Divača
www.divaca.si
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava, ki bo v sredo 9. 7. 2014 ob 17.00 uri, v sejni
sobi Občine Divača.
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Uradno glasilo slovenskih občin

Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o
vsebinah OPN in razgrnjenemu gradivu podala
podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
4. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni
osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo svoje pisne
pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Občino
Divača, oddelek za prostor, ali na elektronski naslov:
obcina@divaca.si
Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov poteče
zadnji dan javne razgrnitve.
Občina bo po javni razgrnitvi preučila pripombe in
predloge ter do njih zavzela stališča. Nečitljivih in
nepodpisanih pripomb in predlogov Občina ne bo
obravnavala.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenija,
na
spletni
strani
Občine
Divača
(http://www.divaca.si), na oglasni deski Občine Divača
in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Divača,
Vreme, Senožeče, Barka, Misliče in v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Javno naznanilo začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih
občin.
Številka: 350-0001/2008-122
Divača, dne 8. 5. 2014
Občina Divača
Drago Božac, župan
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OBČINA GORIŠNICA
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Sklep o imenovanju Občinske
komisije Občine Gorišnica

volilne

Na podlagi 33.,35. in 38. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, 94/2007,45/2008 in 83/2012) in
16. Člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo
slovenskih občin, štev. 25/2006) je Občinski svet Občine
Gorišnica na 20. redni seji dne 29.4.2014 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE GORIŠNICA
V občinsko volilno komisijo se imenujejo naslednji člani:
Predsednica komisije: Simona Čuš Zamuda,
Formin 58 a, 2272 Gorišnica
Namestnica
predsednice:
Nataša
Šegula,
Cunkovci 14, 2272 Gorišnica
Član: Slavko Rižnar, Gajevci 16 a, 2272 Gorišnica
Namestnik člana: Alojz Žuran, Formin 46 b, 2272
Gorišnica
Član: Anita Kelenc, Placerovci 10, 2272 Gorišnica
Namestnik člana: Stanko Zupanič, Gorišnica 100
b, 2272 Gorišnica
Član: Janez Vaupotič, Mala vas 20 b, 2272
Gorišnica
Namestnik člana: Teja Pignar, Zamušani 29 a,
2272 Gorišnica
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.
Občina Gorišnica
Jožef Kokot, župan

365.

Popravek Sklepa o razpisu svetovalnega
referenduma o vprašanjih umestitve vetrnih
elektrarn v prostor na območju Krajevne
skupnosti Senožeče

367.

Na podlagi določila 30. člena Statuta Občine Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014) izdajam
POPRAVEK
SKLEPA O RAZPISU SVETOVALNEGA
REFERENDUMA O VPRAŠANJIH UMESTITVE
VETRNIH ELEKTRARN V PROSTOR NA OBMOČJU
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOŽEČE
1.
Besedilo 7. člena Sklepa o razpisu svetovalnega
referenduma o vprašanjih umestitve vetrnih elektrarn v
prostor na območju Krajevne skupnosti Senožeče
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) se
spremeni tako, da se glasi: "Glasovnica mora biti
opremljena z žigom Občine Divača, Občinske volilne
komisije.".
2.
Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih
občin.
Številka: 032-0003/2014-02-1
Datum: 8.5.2014
Občina Divača
Drago Božac, župan

Sklep o potrditvi o oblikovanju cen izvajanja
storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Gorišnica

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta
občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
25 / 06), je Občinski svet občine Gorišnica, na svoji 20
redni seji, dne 29.4.2014, sprejel naslednje sklepe :
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju
Občine Gorišnica. za leto 2014, in Poslovni načrt
izvajana obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja na območju občine Gorišnica za leto
2014, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb
Čisto mesto Ptuj.
2.
Potrdijo se cene storitev naslednjih obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini
Gorišnica:
1.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Št. 20/9.5.2014
1.1.

1.1.1.
1.1.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
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Zbiranje komunalnih odpadkov (vsebuje
zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane
odpadne embalaže in mešanih komunalnih
odpadkov), ki vključuje:
Cena javne infrastrukture: 0,0151
EUR/kg
zbranih odpadkov
Cena storitve:
0,1019 EUR/kg zbranih
odpadkov
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje:
Cena javne infrastrukture: 0,0012
EUR/kg
obdelanih odpadkov
Cena storitve:
0,0821 EUR/kg obdelanih
odpadkov
Odlaganje
preostankov
predelave
ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje:
Cena javne infrastrukture: 0,0000
EUR/kg
odloženih odpadkov
Cena storitve:
0,0900 EUR/kg odloženih
odpadkov

3.
Ta sklep začne veljati takoj.
4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od
01.04.2014 dalje.
Številka: 007-21/2014
Datum: 29.4.2014
Občina Gorišnica
Jožef Kokot, župan

OBČINA ŠENČUR
368.

Sklep
o
začetku
postopka
priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Avtoličarske delavnice Kuhar-Luže

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
80/10, 43/11, 57/12 in 35/2013 Skl. US) in 32. člena
Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št.
2/11) je župan Občine Šenčur, dne 25.4.2014, sprejel
SKLEP
O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
AVTOLIČARSKE DELAVNICE KUHAR-LUŽE
1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave
občinskega
podrobnega
prostorskega
načrta
AVTOLIČARSKA DELAVNICA KUHAR – LUŽE (v
nadaljevanju OPPN) za območje zemljišč parc. št.
260/5-del in 260/6 obe k.o. Luže (2107).
Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.
99/07).
2. člen
(Vsebina)
Vsebina sklepa:
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ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;
območje OPPN;
način pridobitve strokovnih rešitev;
roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo
smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz
njihove pristojnosti;
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
3. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
V občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur
(OPN) je obravnavano območje določeno kot enota
urejanja z oznako LU-02 SSe, območje stavbnih
zemljišč, s podrobnejšo namensko rabo stanovanjskih
površin in členitvijo podrobnejše namenske rabe prosto
stoječe individualne gradnje, na zemljiščih parc. št.
260/5-del in 260/6 obe k.o. Luže (2107).
Pobudo za pripravo OPPN AVTOLIČARSKE
DELAVNICE KUHAR – LUŽE, sta podala lastnika
zemljišča.
Objekt avtoličarske delavnice je že zgrajen, brez
ustreznih dovoljenj glede na velikost, višino in namen
uporabe objekta. Ker je objekt že zgrajen in je v
neskladju z določbami 105. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 7/2011) se izdela predmetni OPPN.
Glede na zgoraj navedena dejstva je bila sprejeta
odločitev, da se pobuda v celoti sprejme ter se omogoči
sprejemanje predvidenega OPPN, pri čemer predlagani
OPPN predstavlja zaključeno prostorsko in funkcionalno
celoto ter hkrati tudi dopušča možnost prilagajanja meje
območja OPPN.
4. člen
(Območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
Območje OPPN se nahaja na zemljiščih parc. št.
260/5-del in 260/6 obe k.o. Luže (2107), kot
nadaljevanje celote stavbnih zemljišč, ob obstoječi
stanovanjski hiši na naslovu Luže 58.
Zemljišči se po umestitvi nahajata na obrobju
urejenega dela vasi Luže.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne
prostorske akte občine, podatke o prostoru in obstoječo
komunalno opremo območja.
V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je
potrebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage;
obvezna je izdelava vsaj naslednjih strokovnih podlag:
urbanistična zasnova pozidave,
zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja,
zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
strokovna ocena vplivov načrtovane prostorske
ureditve na okolje.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag, če
potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene
prostorske ureditve ali če to izhaja iz smernic nosilcev
urejanja prostora, se določi v postopku priprave OPPN.
6. člen
(Roki in posamezne faze za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z
določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem
načrtovanju.
Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:

Št. 20/9.5.2014
priprava osnutka OPPN
pridobitev smernic in sklepa MOP
(CPVO)
dopolnjen osnutek OPPN
javna
razgrnitev
in
javna
obravnava OPPN
priprava stališč in predloga OPPN
pridobitev mnenj k OPPN
predložitev OPPN občinskemu
svetu v sprejem
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45 dni
40 dni
60 dni
40 dni
40 dni
40 dni
30 dni

Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi
spremenijo.
V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se
aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze
izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona
o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju,
posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in
sprejema OPPN.
7. člen
(Navedba nosilcev urejanja prostora)
Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje
smernice na osnutek OPPN ter mnenja k
predlogu OPPN.
Nosilci urejanja prostora so:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za
območje zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat
za civilni letalstvo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana,
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj,
Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 13, 4000 Kranj,
Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj,
Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj,
Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj (ravnanje z odpadki),
Komunala Kranj, PE Kanalizacija in čistilne
naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi
drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku
priprave OPPN izkaže, da so njihove smernice in
mnenja potrebni oziroma, da rešitve posegajo v njihovo
delovno področje.
Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22,
Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko
ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO).
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave
OPPN zagotovita lastnika zemljišč oz. pobudnika
pričetka in izdelave OPPN.
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9. člen
(Končne določbe)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletnih
straneh Občine Šenčur ter stopi v veljavo naslednji dan
po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 3505-2-2014-001
Šenčur, dne 25.4.2014
Občina Šenčur
Miro Kozelj, župan
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