URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 23.12.2011, ŠT. 14, LETO 2011

CENA 0,37 EUR

Na podlagi 50. in 61. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št.
33/07, 108/09) in 35. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11)
župan sprejme
SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PŠ 04 – ŠENTVID PRI
LUKOVICI
I.
Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem
načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/05,
3/06 – obvezna razlaga), ki ga je decembra 2011, pod št. projekta 2-1/2007,
izdelala Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve LN);
2. povzetka za javnost;
3. obrazložitve in utemeljitve sprememb in dopolnitev LN;
4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev LN.
II.
Spremembe in dopolnitve LN se nanašajo na ureditev oz. sanacijo obstoječega stanja na
funkcionalnih enotah FeG-4, FeG-5 in FeF-4 in zajemajo zemljišča parc. št. 19; 20; 967;
28/1,2,3,4,5,6,7; 26/1,6,7; 27 in 25/1 vse k.o. Prevoje. Na teh funkcionalnih enotah so v
okviru obeh obstoječih stavb izvedene nelegalne gradnje in umeščeni dodatni objekti za
potrebe razvoja kmetijske dejavnosti, pri čemer se določa povečanje funkcionalne enote
FeF-4 z ukinitvijo predvidene stavbe na funkcionalni enoti FeF-SE3 ter priprava rešitev, na
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podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano
območje. Spremembe in dopolnitve LN se izvajajo na pobudo in po naročilu lastnikov
navedenih nepremičnin.
III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 4. januarja 2012 do 18. januarja
2012, in sicer v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica
in objavljeno na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 11. januarja 2012, z začetkom ob 17.00 uri v Kulturnem
domu Antona Martina Slomška, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 4, 1225 Lukovica.
IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN. Pripombe in predlogi se lahko
do vključno 18. januarja 2012 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih
bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si ter z njimi pisno
seznanila lastnike zemljišč glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne
razgrnitve.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.

Štev.: 350-083-8/2011
Datum.: 21.12.2011

Župan:
Matej Kotnik, l.r.
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Na podlagi 16., 24. in 26. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1),
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 7. člena Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/07, 9/09), 3. člena Pravilnika o
sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/08, 8/08 - popravek) in 35. člena Statuta občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) je župan Občine Lukovica dne
22.12.2011, sprejel naslednji

LETNI PROGRAM
KMETIJSTVA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2012

a) Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah:
V proračunu Občine Lukovica za leto 2012 so sredstva za kmetijstvo razporejena po
naslednjih vsebinah oziroma ekonomskih namenih:
Program reforme kmetijstva in živilstva: sofinanciranje društev s področja kmetijstva (1.1.),
sofinanciranje izgradnje pašnikov (1.2.), tehnična pomoč v kmetijstvu (1.3.);
b) Vsebina ukrepov, višina razpoložljivih sredstev, predmet podpore, pogoji
upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci, finančne določbe za dodelitev
sredstev ter drugi pogoji za posamezni ukrep:
1.1.







sofinanciranje društev s področja kmetijstva:

ukrep: sofinanciranje dejavnosti društev;
višina razpoložljivih sredstev: na proračunski postavki 042111 Sofinanciranje
društev s področja kmetijstva - razpis, kto 412000 tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam, je zagotovljenih 12.520,00 EUR. Sredstva se dodelijo na
osnovi meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni
dokumentaciji.
predmet podpore: sofinanciranje programov strokovnega dela društev na področju
kmetijstva, in sicer: letni programi in projekti ter redna dejavnost društev, in sicer se
sofinancira glede na naslednje kriterije: poročilo o delu, vrednost izvedenih aktivnosti,
število članov, strokovno izobraževanje (organizacija in izvedba seminarjev,
predavanj; organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikazom; organizacija in
izvedba strokovno - izobraževalne ekskurzije); promocijska dejavnost (izdaja zgibank,
drugi promocijsko informativni material,internetna stran); organiziranje in izvedba
prireditev ali tekmovanj (na občinski, regijski in na državni ravni); sodelovanje na
prireditvah ali tekmovanjih.
opravičljivi stroški: poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih aktivnosti z
dokazili (računi oz. dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti; za
aktivnosti, brez dokazil je lahko predložena izjava o višini sredstev posamezne
aktivnosti, podpisana s strani odgovorne osebe); finančno ovrednoten program dela
za tekoče leto; strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura,
ekskurzije, tečaji); promocijska dejavnost; celotno število članov društva ter število
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članov iz občine Lukovica; organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in
državnih prireditvah ali tekmovanjih.
upravičenci in pogoji upravičenosti: na razpis se lahko prijavijo društva na
območju občine Lukovica, katerih osnovna dejavnost je kmetijska in izpolnjujejo
naslednje pogoje: so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, za izvajanje
dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva; predložijo potrdilo o registraciji; imajo
sedež na območju občine; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; so/bodo do 31. marca 2012
Občinski upravi dostavili poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta v primeru
odobritve sredstev za delovanje v preteklem letu; imajo poravnane vse davke in
druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti; dejavnost opravljajo na neprofitni
podlagi.
finančne določbe za dodelitev sredstev: občina bo sofinancirala dejavnost društev
s področja kmetijstva do 50 % upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu
društva, oziroma na podlagi priznane vrednosti programa oziroma projekta, ki bo
objavljen v posebnem razpisu za sofinanciranje kmetijskih društev v letu 2012.
Društvom se izvedene aktivnosti točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto
izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja
društev, in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
drugi pogoji: upravičenec, ki ne spoštuje določil pogodbe o dodelitvi sredstev, se ne
dodeli sredstev iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
1.2.









sofinanciranje izgradnje pašnikov:

ukrep: pomoč na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme; ukrep: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo.
višina razpoložljivih sredstev: na proračunski postavki 042117 Sofinanciranje
izgradnje pašnikov, KTO 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu je
zagotovljenih 3.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet
razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
predmet podpore: podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki
so namenjene urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov na kmetijskem gospodarstvu.
opravičljivi stroški: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino; splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(izdelava projektne dokumentacije – Načrt postavitve pašnika s kalkulacijo, ki ga
izdela strokovna služba, mnenje KSS, priprava vloge). Pomoč se lahko dodeli, da se
upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja,
higiene in dobrega počutja živali.
upravičenci in pogoji upravičenosti: upravičenci so pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine. Pogoji upravičenosti so: kmetijsko
gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev; gradbena dela
morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja; naložba mora biti v skladu z veljavnimi standardi
Skupnosti; kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali).
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Specifični pogoji so: izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in
tehnologijo paše; izdelan načrt ureditve zemljišča (agromelioracije, ureditev poljskih in
dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih).
finančne določbe za dodelitev sredstev: znesek dodeljene pomoči se določi glede
na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša:
do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; do 40% upravičenih
stroškov za ostala območja. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji
znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Pomoč se lahko dodeli le
kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
drugi pogoji: upravičenec, ki ne spoštuje določil pogodbe o dodelitvi sredstev, se ne
dodeli sredstev iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
Ostali pogoji: vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti
stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, v okviru katerega kandidira
za sredstva po tem razpisu; vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca kmetijskega gospodarstva; kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v
težavah; kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od navedenih ciljev ukrepa; površina pašnika mora obsegati najmanj 10.000
m²; na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto
proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve
glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahteve za dobrobit živali; če je
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo
izpolniti najkasneje do zaključka investicije; po zaključku investicije mora biti le-ta v
uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev; investicija mora biti v skladu z novo uvedenimi minimalnimi
standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (Uredba o predpisanih
zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju - Uradni
list RS, št. 98/2011).
1.3.









tehnična pomoč v kmetijstvu:

ukrep: pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme; ukrep: zagotavljanje tehnične podpore.
višina razpoložljivih sredstev: na proračunski postavki 042106 Tehnična pomoč v
kmetijstvu, kto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu je za zagotavljanje
tehnične podpore zagotovljenih 5.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril,
ki so predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
predmet podpore: podpore se dodeljujejo za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje kmetov in članov njihovih družin.
opravičljivi stroški: pomoč se dodeli za kritje stroškov organiziranja programov
usposabljanja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja
(predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije,...): stroški organiziranja programa za izobraževanje in usposabljanja
(najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence); stroški
izvedbe strokovnih ekskurzij; potni stroški in dnevnice udeležence.
upravičenci in pogoji upravičenosti: upravičenci so registrirana stanovska in
interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine ali regije; organizacije, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Če storitve nudijo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč – članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev!
Upravičenci, ki kandidirajo za predmet podpore izobraževanje, usposabljanje in
informiranje kmetov in članov njihovih družin morajo k vlogi predložiti letni program
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dela (finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z
ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to
odloči). Pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.


pogoji upravičenosti so: vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev
nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; vlagatelj mora z
izvedbo ukrepa prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;
vlagatelj mora predložiti finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma
storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se
izvajalec za to odloči; pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem
območju; vlagatelj mora za tehnično podporo voditi predpisano dokumentacijo in jo
hraniti še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani Občine.
 posebni pogoji upravičenosti: razpisani temi tehnične podpore sta naslednji:
Izobraževanje s področja računalništva in informatike za sodobno kmetijsko
gospodarstvo ter izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu.
- finančne določbe za dodelitev sredstev: znesek dodeljene pomoči se določi glede
na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša:
pomoč lahko krije do 100 % stroškov; pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem; kadar je
tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja
kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za
gospodarstvo. Najmanjši/največji upravičeni stroški za društva znaša do 1.000
EUR/program letno oziroma za organizacije do 6.000 EUR/program letno.
 drugi pogoji: komisija bo v postopku ugotovila, ali vsebina vloge zasleduje in ustreza
cilju ukrepa. Upravičencu, ki ne spoštuje določil pogodbe o dodelitvi sredstev, se ne
dodeli sredstev iz občinskega proračuna še dve leti po vračilu vseh nezakonito
pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
c) Za namen programa reforme kmetijstva in živilstva so po posameznih
proračunskih postavkah sredstva zagotovljena še za naslednje namene:
1.1.

LAS Srce Slovenije

Na proračunski postavki 049007 LAS Srce Slovenije, kto 413600 Drugi transferi v javne
agencije so na podlagi konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce
(21.11.2007) zagotovljena sredstva v skupni višini 14.000,00 EUR za namen delovanja LAS
in za namen izvajanja razvojne strategije LAS, iz katerega se črpajo sredstva za izvedbo
javnih pozivov za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce
Slovenije občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« v
tekočih proračunskih letih, na katera se lahko prijavijo tako pravne in fizične osebe.
1.2.

izboljšava kmetijskih zemljišč – agromelioracija

Na proračunski postavki 042115 Izboljšava kmetijskih zemljišč – agromelioracije, kto 402503
tekoče vzdrževanje drugih objektov so sredstva v skupni višini 2.000,00 EUR namenjena za
nujna dela pri zemljiščih, ki so potrebna urejevanja izboljšave zemljišč in so načrtovana
zaradi potreb pri sanaciji okolice javne infrastrukture.
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1.3.

sofinanciranje vzdrževanja agromelioracijskih sistemov

Na proračunski postavki 042116 Sofinanciranje vzdrževanja agromelioracijskih sistemov, kto
402503 tekoče vzdrževanje drugih objektov so sredstva v skupni višini 1.400,00 in sredstva v
skupni višini 100,00 EUR na kto 402199 Drugi posebni materiali in storitve namenjena
vzdrževanju tistih melioracijskih jarkov, ki imajo neustrezno vzdrževanje. Ob morebitnih
večjih padavinah imajo taki jarki lahko negativne učinke na sosednja kmetijska zemljišča. Na
podlagi pogodbe z MKGP je bil izbran izvajalec K.N.P. g.i.z. iz Maribora, ki je že ustanovil
melioracijske odbore, ki bodo skupaj z izvajalcem pripravili plan del v letu 2012. Dela bo
lahko izvedel tudi režijski obrat občine, v kolikor bo s svojo ponudbo uspešno konkuriral
izbranemu izvajalcu.

1.4.

vzdrževanje gozdnih poti

Na proračunski postavki 042109 Vzdrževanje gozdnih poti, kto 402503 tekoče vzdrževanje
drugih objektov so sredstva v skupni višini 8.000,00 EUR namenjena vzdrževanju
kategoriziranih gozdnih poti. Vzdrževanje se izvaja na podlagi pogodbe z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v skladu s planom Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Domžale in nujnimi potrebami po vzdrževanju gozdnih poti, katere so
kategorizirane.
1.5.

oskrba potepuških psov in mačk

Na proračunski postavki 036002 Oskrba potepuških psov in mačk, kto 402199 Drugi posebni
materiali in storitve so sredstva v skupni višini 5.000,00 EUR zagotovljena za izvajanje 27.
člena Zakona o zaščiti živali – ZZZiv-UPB2 (Ur. list RS, št. 43/07). Vsaka lokalna skupnost je
namreč na podlagi navedenega zakona dolžna na vsakih 800 registriranih psov v občini
zagotoviti eno mesto v zavetišču in zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in
namestitev v zavetišču. Na dan 15.12.2011 je bilo na območju Občine Lukovica registriranih
735 psov (podatek VURS-a). Občina je v skladu z 31. členom ZZZiv dolžna tudi kriti stroške,
nastale z najdeno zapuščeno živaljo na njenem območju, če skrbnik živali ni znan oziroma,
če lastnika živali ni mogoče ugotoviti.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2012 spremeni višina sredstev od
navedenih, se skladno s tem spremeni tudi višina sredstev tega letnega programa.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN

župan Občine Lukovica

Štev.: 012-0008-006/11

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 22.12.2011
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič, začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Jasna Sovinšek, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 120 izvodov
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