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izdelava predloga SD OPN PI2 za druga mnenja 20 dni od sprejema stališč oktober/november 2018
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev 
urejanja prostora 

8+30 dni november/december 2018

izdelava usklajenega predloga SD OPN PI2 za 
obravnavo in sprejem na OS

10 dni od prejetih mnenj januar 2019

pridobitev sklepa MOP o potrditvi SD OPN PI2 8+30 dni januar/februar 2019
sprejem SD OPN PI2 na občinskem svetu,  
objava in uveljavitev marec 2019

izdelava končnega dokumenta SD OPN PI2 15 dni od sprejema na OS marec 2019

V kolikor se priprava osnutka SD OPN PI2 zamakne v 
čas po uveljavitvi ZureP-2 ali da bo potrebno izvesti postopek 
CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smer-
nic/mnenj naprej).

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi SD OPN PI2

V postopku priprave SD OPN PI2 sodelujejo nosilci ureja-
nja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in opredelijo 
izhodišča za prostorski razvoj.

Državni nosilci urejanja prostora so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 

prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana,

– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska ce-
sta 22, Ljubljana,

– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter Zavod 
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,

– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 
Ljubljana,

– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana,

– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za 
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Lju-
bljana,

– za področje cestnega prometa in železniškega prometa 
in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana 
ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica 
XIV. divizije 4, Celje,

– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infra-
strukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 
Langusova ulica 4, Ljubljana,2

– za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministr-
stvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Langusova ulica 4, Ljubljana,3

– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,

– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,

– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obram-
bo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,

– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direkto-
rat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,

– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, 
Kotnikova 28, Ljubljana,

– za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve 
in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

2 predlaga se, da se nosilec zaradi vsebine SD OPN PI2 
izloči iz postopka

3 predlaga se, da se nosilec zaradi vsebine SD OPN PI2 
izloči iz postopka

Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Pivka, Kolodvorska 

cesta 5, 6257 Pivka,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Primorska, 

PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda: Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni; Publi-

cus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana,
– za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, 

Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, 
Kolodvorska 9, 6000 Koper,

– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske 
brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave loka-
cijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja po-
trebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od 
navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal 
prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev ozi-
roma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
SD OPN PI2

Sredstva za izdelavo SD OPN PI2 in strokovnih pod-
lag zagotovita pobudnika, to sta podjetji Energija na veter, 
proizvodnja električne energije, storitve in trgovina, d.o.o., 
Dunajska 106, 1000 Ljubljana in Energo-maks energija d.o.o., 
Zgornja Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

Občina Pivka kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre 
in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPN PI2.

8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Sklep se objavi na spletnem naslovu 
Občine Pivka in hkrati posreduje pristojnemu ministrstvu za 
prostor ter sosednjim občinam: Občini Postojna, Občini Cerkni-
ca, Občini Loška dolina, Občini Ilirska Bistrica in Občini Divača.

Št. 032-1/2018-8
Pivka, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

575. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje EUP PI 02/1 – J del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
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ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za območje EUP PI 02/1 – J del

1. člen
Spremeni se 5. točka Sklepa o začetku priprave občin-

skega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 
02/1 – J del, ki opredeljuje roke za pripravo OPPN PI 02/1 – J 
del tako, da se obstoječo preglednico terminskega plana na-
domesti z novo.

Terminski plan je predviden na naslednji način in predsta-
vlja okvirno izhodišče za pripravo:
Vrsta načrta/aktivnost Okvirni termin
A. Pobuda 
in sklep

priprava pobude in osnutka 
sklepa o pripravi OPPN avgust 2017

B. Priprava 
vhodnih 
podatkov

izdelava geodetskega načrta

avgust 2017

C. IDZ izdelava idejne zasnove 
območja februar 2018

D. OPPN

izdelava osnutka OPPN  
za pridobitev smernic skupaj  
s prikazom stanja

marec/april 
2018

pridobitev smernic s strani 
pristojnih nosilcev urejanja 
prostora april/maj 2018
izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN za javno razgrnitev junij 2018
izvedba javne razgrnitve  
z javno obravnavo junij/julij 2018
priprava stališč do pripomb  
z javne razgrnitve OPPN julij 2018
sprejem OPPN v 1. branju  
na OS Občine Pivka
izdelava predloga OPPN  
za mnenja

september 
2018

pridobitev mnenj s strani 
pristojnih nosilcev urejanja 
prostora 

september/ 
oktober 2018

izdelava usklajenega predloga 
OPPN za obravnavo  
in sprejem na OS oktober 2018
sprejem OPPN na Občinskem 
svetu Občine Pivka, objava  
in uveljavitev OPPN

november 
2018

izdelava končnega dokumenta 
OPPN

november 
2018

2. člen
Sprememba in dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu Občine Pivka.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-1/2018-7
Pivka, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

PODČETRTEK

576. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec 
Osnovne šole Podčetrtek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zako-
na o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 9/09 – 
ZJUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZJU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) ter 17. člena Statuta 
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občin-
ski svet Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 15. 2. 2018 
sprejel

S K L E P
o višini cene programa v Enoti vrtec  

Osnovne šole Podčetrtek

1.
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se 

izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
trajanju 5–10 ur.

Cena programa je:
– za 1. starostno obdobje 461,40 EUR
– za 2. starostno obdobje 372,00 EUR
– kombinirana skupina 396,70 EUR.

2.
Dnevna cena prehrane je 1,70 EUR.

3.
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu staršev 

za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 
102/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A), pri katerem se odšteje 
strošek prehrane za vsak dan nad tri dni odsotnosti v mesecu.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 3. 2018 dalje.

Št. 032-152/2018
Podčetrtek, dne 16. februarja 2018

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

577. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov 
za izračun komunalnega prispevka

Na podlagi 6. člena Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za obmo-
čje Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 7/12) in 17. člena 
Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) 
je Občinski svet Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 15. 2. 
2018 sprejel

S K L E P
o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun 

komunalnega prispevka

1. člen
Ta sklep določa vrednost obračunskih stroškov na enoto 

mere iz 5. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 


