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Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko
hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša največ 500,00 EUR po stanovanjski enoti
oziroma stanovanjski hiši, sofinanciranje pa ne sme presegati
50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe
oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo,
morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne
stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo,
podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča za enostanovanjski objekt znaša do 100% dejansko
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 EUR.

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
čistilno napravo morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in oseba,
ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– upravičenci morajo na svoje stroške zagotavljati redno
čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva
za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem
pravilniku ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Šmarješke Toplice.

Upravičeni stroški

9. člen
Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke.
Upravičenci na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na
občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in
plačani vsi računi, kar se izkaže s potrdilom plačilne organizacije o plačilu računa.

7. člen
Upravičeni stroški sofinanciranja male komunalne čistilne
naprave so nakup male komunalne čistilne naprave velikosti do
50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne
naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezava z
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega
priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ do
dveh let od dneva nakupa male komunalne čistilne naprave ali
hišnega črpališča.
Pogoji in omejitve
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava ali hišno črpališče
mora biti v skladu z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne
18. 12. 2015);
– mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi:
MKČN) mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno
zasnovo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v
Občini Šmarješke Toplice (januar 2011), izdelovalca Komunala
Novo mesto d.o.o. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih
aglomeracij, vendar mora biti v skladu z 19. členom Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– ob vlogi je potrebno predložiti potrdilo izvajalca javne
službe o ustreznosti MKČN ter soglasje izvajalca javne službe
o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na drugo in tretjo alinejo tega člena. Ob zahtevku za izplačilo pa je potrebno poleg
analiznih izvidov, izdanih s strani akreditiranega laboratorija
priložiti še Poročilo o prvih meritvah, potrjenih s strani izvajalca
javne službe;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti
skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– lastnik MKČN med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve in izpolne
poročilo o prvih meritvah – Priloga 2 (5. člen, 6. točka Pravilnik
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015)) s priloženimi analiznimi izvidi pa mora, kot dokazilo, posredovati na Komunalo
Novo mesto d.o.o. in Občino Šmarješke Toplice;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in
neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem
načrtuje postavitev MKČN;

Zahtevek za izplačilo

Končne določbe
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini
Šmarješke Toplice po tem pravilniku, nadzoruje imenovana
komisija in Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 12/17, dne 10. 3. 2017.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019-1
Šmarjeta, dne 31. julija 2019
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar
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Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske
soseske Žalec zahod – 2. sprememba

Na podlagi 119. in v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter
29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in
23/17) je župan Občine Žalec sprejel
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SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Spremembe
in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske
Žalec zahod – 2. sprememba
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in
dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09 in
31/15 – prva sprememba).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Veljavni Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 64/13 in 91/13) opredeljuje območje OPPN z oznako
ŽA – 1/7 kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju dela
mesta Žalec. Prostorske ureditve znotraj območja se lahko
izvajajo v skladu z Odlokom o OPPN stanovanjske soseske
Žalec zahod.
V naravi so zemljišča v funkcionalni enoti F4 še nepozidana, prav tako ni zgrajena načrtovana prometna in komunalna infrastruktura, v funkcionalni enoti F6 pa je že zgrajena
komunalna energetska in cestna infrastruktura, objekti tam
niso zgrajeni.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so
razvojni programi na omenjenih funkcionalnih enotah. Obstoječ
OPPN ne omogoča gradnje skladne s potrebami investitorjev, zato predlagajo spremembe glede načrtovanih ureditev
in ustrezne prostorske izvedbene pogoje znotraj meje funkcionalnih enot F4 in F6, ki bodo omogočale gradnjo, skladno s
programskimi izhodišči.
V funkcionalni enoti F4 je razlog za spremembo OPPN v
hitrejšem načrtovanju in možni gradnji GJI (gospodarske javne
infrastrukture) z navezavo na že zgrajeno cestno in komunalno
infrastrukturo pri objektu Hofer in aktiviranju prostih gradbenih
parcel.
V funkcionalni enoti F6 je po obstoječem OPPN predvidena
izgradnja 4 oddelčnega vrtca, v okviru sprememb in dopolnitev
OPPN Žalec zahod pa je potrebno predvideti možnost izgradnje
večjega vrtca v skladu z normativnimi vrednostni pri načrtovanju
vrtca, ki jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št 73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).
3. člen
(predmet in okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje vključuje funkcionalne enote F4 in
delno F6, določene s podrobnim prostorskim načrtom stanovanjske soseske Žalec zahod.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma
smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se lahko
območje OPPN tudi spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Žalec, analize prostora,
idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in programskih izhodišč na predmetnem območju.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem
sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite
presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
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– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do
pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze
dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega
podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
3. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
4. SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana,
10. Adria plin d.o.o., podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
14. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
15. Eles d.o.o., Ljubljana;
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe,
ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki
skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča,
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov
plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj le-teh
ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi izdelave izhodišč za pripravo OPPN in strokovnih podlag sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
– izdelovalec OPPN: bo izbran kasneje.
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7. člen
(vključevanje javnosti)
Javnost bo v postopek priprave vključena tako, da bo
občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila,
gradivo pa tudi objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na
razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in
pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom
javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN
objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo
posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi
javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pripravljavec.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2019
Žalec, dne 25. julija 2019
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2414.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec, dne
9. avgusta 2019 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da
se javno razgrne Elaborat lokacijske preveritve na območju
kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka (v nadaljevanju
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elaborat LP), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE
d.o.o. Celje., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje (št. proj. 2/19,
izdelan v marcu 2019).
Hkrati z elaboratom LP se javno razgrne tudi pobuda
za izvedbo lokacijske preveritve, ki jo je podal investitor SIP
strojna industrija d.d., Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v
Savinjski dolini.
II.
Namen instrumenta lokacijske preveritve je preveritev
ustreznosti individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta pri nameravani
gradnji prizidka, ki je predviden kot zapolnitev med dvema
obstoječima halama. Prizidek bo namenjen montaži končnih
izdelkov – kmetijskih strojev.
III.
Elaborat LP in pobuda za izvedbo lokacijske preveritve iz
I. točke tega sklepa, bosta javno razgrnjena v prostorih Urada
za prostor in gospodarstvo Občine Žalec. Javna razgrnitev bo
potekala v času od 2. 9. do 16. 9. 2019.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne
osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za
prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in
priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek
za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Osebe, ki
ne želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova imena
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v pripombi posebej
navesti.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni
deski Občine Žalec ter KS Šempeter v Savinjski dolini. Sklep
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0079/2019
Žalec, dne 9. avgusta 2019
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

